
 

 نورهللا وثوق

  

  

 شناسایی کوتاه نورهللا وثوق

  

 ق ور هر ت با تان ای ه به ته ن ای د وه ق زشوها تاب بت بب   ق ش ونوه ق نور هللا

  پا ان  رب هر زی ش   نپ ب ک ه.

قب به زغاه هقربی ش ونوه تا ن   ه تاب زی ناشای ته تمکارب قلم  پ هبخت. هر نال 

 تا نمع  به ف تیخ گای ت با ته تانیس بنجمن هقن ببربی نخن بقببم ک ه. 4531

تا ن ب ش  4531ت خالف شیل قبل  قبره هبن کبه نا نس شب ق هر نال  4531هر نال 

  بقلین شع  هر قالب نیما   شوفق ته هر افت نا زه بقل بهت  رقه شاهر د ت.

تونط هن گاه نانون  رژ م کوهتا    4531بق تمزشای تا خ م تحصیالتش هر نال 

هبه خوبت  ربت  هنببی تاب شخوف هن گی  ق ته هنبال شکنجه تاب ف بقبی ته ن م ز

هتمزنگ ق پلچ خ  د ه ب. پس به نجاا به چنگال "بدسا" ته شبارهه ف تنگ  علیه 

تم به هقن ببربی قب م  با بنجمن شع بب ش ان   4511بشغالگ بی زغاه ک ه ق هر نال 

 رب تنا ن اه.

د ه ب ق هر ه ار شجبور ته ش ان ا ته ک ور تالنب  4511ته هنبال نلوه ب طالبای هر نال 

تا ن قهی شع ب ته هتای تالنبب  4535غ تت ته تالش اب ف تنگ  با بهبشه هبه. هر نال 

 ! ت نبه نا زه ب بهت  ه گ ب د ه ب.

 

  

 عمق سراب
 حرفی به گاه دیدن دلها نداشتی

 ازبس که تخم غایله هر گوشه کاشتی

 گاهی دراز کرده هوای غرور تو ؟؟.

 هرگز به سوی آیینه ها دست آشتی

 صدای تازه وسرمسِت نو بهارجای 

 درپای رنگ وبوی خزان سر گذاشتی
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 شاگرِد خنگِ مکتب موجِ طراوتی

 عمق سراب را دل دریا نگاشتی

 دیروز آنکه سایه ای مارا به تیر زد

 حتی امین کوچه ای فردا گماشتی

.....… 

 نورهللا وثوق

... 

 سه شنبه بیست وپنجم مهر/میزان/هزار وسه صد ونود ویک خورشیدی

 

 آید ولیعید می 
  

  

  

  

  من نمی دانم چه عیدی راوِی راه شماست

 نج وناله وآه شماستهمصدای درد ور

 

  گوسفندی را که گرگی کرده ماالمال خون

 باخبر ازانتظار فکِر جانکاه شماست

 

 های ای قربانیان مقطِع جهل وجنون

 دسته ای چاقوی تیزی برسِر راه شماست

 

 .باطلی پرورده ای دسِت نهان فتنه ای

 جانشیِن عزِم جزِم گاه وبیگاِه شماست

 

 بینم که بازعید می آید ولی از دور می 

 ماتمی آماده ای اندیشه ای ماه شماست

 

  آنکه خودرا کوِه فریاد محبت می شمرد

 پیش چشم اهل معنی کمتر از کاه شماست

 

 دل به قرباِن شما تنهای تنها نیستید



 شاعِر شوریده حالی یاِر دلخواه شماست

  

 

 نورهللا وثوق

 چهار شنبه سّوم آبان/عقرب /هزار وسه صد ونود ویک خورشیدی

 

 دسِت نامرادی
  

  

 نامرادی دستِ 

 

 نشسته دلشکسته خسته تاکی

 به هرسو دسته دسته دسته تاکی

 دِر شادی به روی زندگانی

 به دسِت نامرادی بسته تاکی

....… 

 

 کلیِد رابطه

 

 هوس برج توهّم گشته دیریست

 بالی جان مردم گشته دیریست

 شنیدم اززباِن کلبه ای عشق

 کلیِد رابطه گم گشته دیریست

.....… 

 

 جبِر بی جواب

 

 ز دسِت ناجوانی ها کبابیم

 سوال سخِت جبِر بی جوابیم

 اگرچه لقمه ای نانی ندیدیم

 ولیکن سنگِ زیِر آسیابیم

...........… 

 

 خداگویان

 

 عجب عهدی به ذلت بسته کردند



 به جاِن دل تبرهادسته کردند

 خداگویان به پای بت فتادند

 من وشرم وحیارا خسته کردند

....… 

 

 پاییزدسِت 

 

 به هرسویی هیوالی تگرگ است

 هوای مهربانی راچه مرگ است

 دریغ از دسِت پنهانی پاییز

 درخِت زندگی خالی ز برگ است

...… 

 

 هجوم

 

 هجوم کینه ها زین گشته اینجا

 زسوی بیمه تامین گشته اینجا

 شنیدم حضرت گلواژه ای عشق

 خداناکرده ازدین گشته اینجا

..........… 

 

 گریه آباد

 

 قیِم گریه آبادم خدایام

 ای یادم خدایانکرده خنده

 خریداری ندارم غیِر ناله

 مگر از جنِس فریادم خدایا

...… 

 

 ای آدمبچه

 

 من و دیوانگی باهم رفیقیم

 چه برزخم وچه برمرهم رفیقیم

 نه مانند دوتا گرگِ درنده

 ای آدم رفیقیممثاِل بچه

..… 

 



 جاِن دل

 

 بگوتاکی به هر باطل بچسبیم

 را بر فکر بی حاصل بچسبیمچ

 خوشاروزی که باهمدستی عشق

 دوتایی مان به جاِن دل بچسبیم

...… 

 

 کنج واویال

 

 دِر دادی مگر جایی ندیدی

 که سر از کنجِ واویالکشیدی

 سحرشو دسِت دل رابرکن از جا

 بزن سیلی به روی نا امیدی

...… 

 

 

 ای پاییزکوچه

 

 ز رنگِ فتنه ها لبریز گشتیم

 را ندانی نیز گشتیمهر آنچه 

 اگر چه وارِث بوی بهاریم

 اسیِر کوچه ای پاییز گشتیم

....… 

  

 

 نورهللا ق ور

  چ ار شنبه نوّم زتای/ عق ب / تزبر قنه صب قنوه ق ک خورشیبب

 

 دودمان عشق
 

  

  

  

 من مشکلم که ساده فراموش می شوم

 شومدر گوشه ای فتاده فراموش می



 

 دستم به دامِن همه ای دلسواره ها

 من مانده ام پیاده فراموش می شوم

 

 درزیِر باِر باِد غروری نرفته ام

 ونه بی افاده فراموش می شوماینگ

 

 ازابندای فکر خیابان رمز وراز

 تا انتهای جاده فراموش می شوم

 

 دارم ارادتی به ظهوِر شکوفه ها

 حقا که با اراده فراموش می شوم

 

 خوشحالم اینکه سر به رِه دودمان عشق

 مثِل همیشه داده فراموش می شوم

  

..........… 

 نورهللا ق ور

 رم ش  / شیزبی/ تزبر قنه صب قنوه ق ک خورشیببهقشنبه تیست قچ ا

  

 

 تالطم
 

...… 

  ومن به نمره ای کمتر زصد نمی سازم

 دهد معلم من گر نود نمی سازم

 بنای خانه ای اندیشه های فرد ار ا

 مثال مردم دیروز بدنمی سازم

 تاده به میدان هستی خویشمخودم س

 دوباره برسرم هرچه رود نمی سازم

 روانه ای سفِر پر تالطم عشقم

 ازین دقیقه به هرنابلد نمی سازم



 ای فروپاشیدعمارتی که به یک لحظه

 علی العجاله به آن شدّ ورد نمی سازم

  برای روشنی شهر آرزوهایم

 به دست مردم بیگانه سدنمی سازم

  شکستن نیست شکسته ام ودگر طاقتِ 

 چنانچه این شود وآن شود نمی سازم

 

....… 

 نورهللا وثوق

...... 

 جمعه هفتم مهر/ میزان/ هزار وسه صد ونود ویک خورشیدی

 

 گوِش پرواز
 

  

  

 ازین قبیله امیدی به در نمی گردد

 که آب رفته به این جوی برنمی گردد

 

 ز نسِل سرو وصنوبر که می شود ضامن

 که رأی ریشه ای اینجا تبر نمی گردد

 

 .مسی که دشمنی کیمیا به دل دارد

 گرددبه دسِت باوِر افسانه زرنمی 

 

 مگرد گرِد گذشته که چرخه ای فردا

 دگر به گویِش گنگِ اگر نمی گردد



 

 کسی سروده گمانم به گوِش پروازت؟

 که تیر خدعه به بالت شرر نمی گردد

 

 ز سر سپردگِی سیِل سنگِ همسایه

 ای خوابت خبر نمی گرددرواِن خنده

 

 شب است ویورِش دشنام و دشنه ای دشمن

 ی گردد!؟!؟سری علیه سیاهی سپر نم

 

......… 

 نورهللا وثوق

.… 

 یک شنبه

 دوم مهر/ سنبله/ هزار وسه صد ونود ویک خورشیدی

 

 اهدا به برادران ناراضی جناب

  
 

 دیوار چین

 به دست زندگانی دادۀ کار

 شدی برگردن آیینه هابار

 میان ماوتواندیشه ای گیج

 به قدر وسعت چین کرده دیوار

 

 روی زن

  حررا دشمنی کردن چه حاصلس

 زدن سیلی به روی زن چه حاصل



  هزارن غنچه را پرپر به هرسو

 سِر هر جاده و برزن چه حاصل

 

 خشک وتر

 بگوازمن بالی نوسفررا

 به پای هم مسوزان خشک وتررا

 پی نابودی بنیاد ایمان

  چسان بستی سروپای کمررا

 

 بالباال

 به آتش همصدایی تاکی وچند

 تاکی وچند حدیث ناروایی

 زآب وخاک وعشق وشورو ایمان

 بالباال جدایی تاکی وچند

 

 طوق لعنت

 دودستی دل به دشمن دادنت چیست

 به جز نفرت میان دامنت چیست

 ازین جا تا قیامت طوق لعنت

 جوان دوسره برگردنت چیست

 

 روی زندگانی

 چها برمن چها برخویش کردی

 چرا چشم دلت را پیش کردی

 زبانم را نمی دانی اگرچه

 به روی زندگانی ایش کردی



 

 ویرانۀ تشویش

 سروپای خودت را نیش کردی

 دل آیینه ها را ریش کردی

 زدی آتش به جان باور من

 مراویرانۀ تشویش کردی

  

 رگ خواب

 شنیدم بوی مرداب شمارا

 صدای تند ارباب شمارا

 گمانم مهرۀ خر کرده پیدا

 که می داند رگ خواب شمارا

 

 دربنِد سرزمینم به زنان 
  

  

 رویش زن

   زبانش عین آهن حرف می زد

 به شاِن نیِش سوزن حرف می زد

 برزنی بازوِر نیزه سِرهر  

  علیِه رویش زن حرف می زد

  

 نشانه

 چند تا  تا چند  زن  و  جدا ی مرد 

 دربند تاچند   زندگی   صدای 

 آرزوها  آتش به جاِن    زدی 

 دشمن این چنین پیوند تا چند به 

  

  نفرت نهاد

 کس و بی سرپناهی اسیروبی 

 به زیِر پاِی آتش فرِش راهی



 ونبردی  ونبستی    نکشتی 

 ازان روراهِی لسِت سیاهی

  

 چنگِ جانی

 جفا راِه نهانی می سپارد

 به آن رسمی که دانی می سپارد 

 به سر داردسِرسوداِی سازش 

 تورا درچنگِ جانی می سپارد 

  

 آیینۀ داران

 خبرپشِت خبرکش دارد ازنو

 تالشی بوِی آتش داردازنو

 دِل آیینۀ داراِن صفارا

 زسنگِ کین مشوش داردازنو

  

 خیره خو

 چه گویم ازدِل هردم شهیدت

 سیاهی ازچه بسته راِه دیدت

 چراظلمت نهادی خیره خویی

 کندازخیروخوبی ناامیدت

  

 سیناِی سفر

 زالِک نامرادیها بَدَرشو

 صداِی سامری راپرده درشو

 فروشد فَّرفرعوِن فالکت

 سروِد سبِز سیناِی سفرشو

  

 سراز نو

 به کوِه همصدایی مستقرشو

 حدیِث سربلندِی هنرشو

 مبادادست وبالت راببندند

 سراز نو زندگی رابال وپرشو

  

 پاِی بوناکِ 

 رسیده پاِی بوناِک عدویت

 تفنگش رانشان کرده به سویت

 پریده رنگم ازکابوِس وحشت



 زهرسوسنگ می باردبه رویت

  

  نفرت نهاد

 کن ای زن باتُر  دِل اندیشه را 

 تفنگِ فکِر خودراپرکن ای زن

 به سوِی دشمِن نفرت نهادت

 نگاهت راپرازآجرکن ای زن

  

 برده

 خداوندا زن این کو ، چه کرده

 چرا آزاده گردد باز برده

 دِل آیینِۀ عالم شود آب

 برافتد گر ازین افسانه پرده

  

 سپر

 هواِی گریه را از سر به در کن

 امیِد دشمنت را دربه درکن

 به زن خنجر به قلِب رهزِن هوش

 صدایت را درین میدان سپرکن

  

 چشِم غفلت

 مترس ازیورِش خاشاک ای زن

 بزن برچشِم غفلت خاک ای زن

 چلیپایی بکش بر تیرگیها

  بشو مثِل سحربیباک ای زن

  

  

 تشنه خون

 نداری باور   چــرا  را   مــــــــــروت 

 ــــلی میـــــــــان سر نداریچـــرا عـقـ

 گشتی تشنه  به خون هر چه زن زان 

 نداری مـادر و خــواهر  خـود  از  که 

  

 زن ستیز

 نداریم  شوری  شـر و  مپنداری 

 نداریم منشوری  به غیر شعــله 

 نمی پرسی چــرا ما زن ستیزیم



  نداریم زوری  تر   افـــزوده  ازین 

  

 نوید نامردی

 نویدی  نامـــردی  غیر  نـداری 

 زدی اتش به هر جایی رسیدی

 زانرو بروی زن گشودی شعله 

 ندیدی را  کس  کمزورتر  کـــزو 

  

 شیر آدم

 دل اینان کم از آهن نبوده

 به زن انسان کسی دشمن نبوده

 یقینن شیر آدم را نخوردند

 گمانم مادر شان زن نبوده

  

 شعار شرارت

 شرارت را بهر شهری شعارند

 بروی گردن ما بار بارند

 پر کاهی نمی ارزند ازانرو

 زنان را کمتر از ارزن شمارند

  

 زیر و رو

 خودش را بنده دست عدو کرد 

 به خون زن دو دستش را فروکرد

 بزیر پای دشمن رو نهاده

 وطن را تابخواهی زیر ورو کرد

  

 مهری وگوهر شاد

 ودنددرین میهن زنان فرهاد ب

 وفارا کوهی از فریاد بودند

  اگرچه مهر وشادی را ندیدند

 ولی مهری وگوهر شاد بودند

  

 ناهید نبرد

 زنان این وطن مردان مردند

 بروز جنگ ناهید نبردند

 ولی دردا که از بیدردی ما

 همآغوش هزاران رنج ودردند



  

 آلوده دامن

 بخون آلوده تاکی دامن شان

 جهان در انتظار مردن شان

  ازین نامردمان حتی ندیده

 نشان عهد مردی را زن شان

  

 ستاره خونین

 ز جور نابکاران جناور

 چه گلهایی که هرسو گشته پرپر

 دودست آسمان در زیر چانه

 ستاره در میان خون شناور...

  

 

 حرف ته دل شما
 نورهللا وثوق ... از بداهه ای

  

 

  فرصت ازدواج آقایان

.............................. 

 روز ارباب حال هم بدنیست

 قدرت بی مثال هم بدنیست

 کرسی وکشُّ وفُش وباد وبروت

 جاه وبرج وجالل هم بد نیست

 

 گفت مال عمر به بن الدن

 جنگ وقتل وقتال هم بد نیست

 

 پی بدنامی مسلمانان

 کشتِن کهنه سال هم بد نیست

 خوردِن خون هرچه احساس است

  آِب زالل هم بد نیست مثلِ 

 انتحار انفجار وازاین دست

 هرچه خواهی مثال هم بد نیست

  سنگساِر زنان که البته

 کودکان را حالل هم بد نیست



 نوکری صدای بیگانه

 هفته وماه وسال هم بد نیست

 پیش کرنیل امام وآی اس آی

 رفتن وعرض حال هم بد نیست

  جلِو خود به دست همسایه

  م بد نیستدادن بی روال ه

 لنگی انتحاری مارا

 حملۀ بی مجال هم بد نیست

 بمب را زیر چادری بردن

 روش اختالل هم بد نیست

 قامت سرنگون طالب را

 نوکِر ی بهِر دال هم بد نیست

 ربل وکالدار ودرهم ودینار

  بندگی لایر هم بد نیست

  از پی بدبیاری میهن

 کارهای محال هم بد نیست

 کشت ننگین کوکنار وحشیش

 حاصِل اشتغال هم بد نیست

 

 جنگ آهنگِ بنگ وتریاک است

 خلِّص شرح حال هم بد نیست

  حلقۀ آشنایی مارا

 ثروت بی زوال هم بد نیست

............ 

 رخنه در کاخ وکوخ وکوه وکمر

 به یقین احتمال هم بد نیست

 سرسپردن به پای بیگانه

 از برای مدال هم بد نیست

............. 

 غافل از سرنوشت فردایش

 مثِل ما بی خیال هم بد نیست

 برق همسایه گفت درگوشم

 معنی گوشمال هم بدنیست

............. 

 ازجوانی سوالکی کردم

 ازجوانان سوال هم بدنیست

 



  گفتم اززندگی بگو چیزی

 گفت حرِف وصال هم بد نیست

 تا دلی دلبری به دست آری

 نیستشیخ وتعویض و فال هم بد

 گفتم از تلویزیون چه می بینی

 گفت گاهی مالل هم بد نیست

 پخش سریالهای بی معنی

 همره قیل وقال هم بدنیست

  رول هرفلم جنگی هندی

 بهر جنگ و جدال هم بد نیست

 خواندن همراه رقص دخترکا

 باهمه ابتذال هم بد نیست

 

............ 

 

 پیش دعوا جلب سری رفتم

 تگفتگو ومقال هم بد نیس

 بهر دعوی باطل من وتو

 قاضیان راجدال هم بد نیست

 پشِت دروازه اش ستادن ما

  ازسحر تازوال هم بدنیست

  جای جیب جناب حضرت او

 بهر رشوت جوال هم بد نیست

 رشوه ارچه که جای خوددارد

 تحفه ها را مجال هم بدنیست

 نزد آقا برای استد الل

 کردِن قیل وقال هم بدنیست

 مصلحت گرکه چارۀ کار است

 آدِم گنگ والل هم بد نیست

......... 

 

  شب نشینی اهل سرمایه

 درجنوب وشمال هم بدنیست

  بعد صرف مفصِل ناهار

 خوردن پرتقال هم بد نیست

 سفری سوی دلبِر طنّاز

 همرِه چرخ بال هم بد نیست



....... 

 جای عقل وکمال وعلم وادب

 باغ ومال ومنال هم بد نیست

 قامی فتد به دست جنابگرم

 تازه تازه عیال هم بد نیست

  فرصت ازدواج آقایان

  تا به هفتاد سال هم بدنیست

  بهر پیران صاحب شوکت

 همسر خورد سال هم بدنیست

 زن اگر قصد خودُکشی دارد

 برق را اتصال هم بد نیست

 

......... 

 ازبرای رسیدنی به مقام

 آدم خایه مال هم بد نیست

 شودپیدا ُخم رنگی اگر

 گاه گاهی شغال هم بدنیست

 روسیاهی اگر چه مردود است

 در زمستان زغال هم بد نیست

 ثروِت مافیای قدرت را

 قدرت انتقال هم بد نیست

 گرهوای فرار برسر تست

 کشوِر پرتقال هم بدنیست

 گاه بیچارگی عزیز دلم

 چون گدایان سوال هم بد نیست

 ماعقب ماندگان دنیا را

 سر و روی کشال هم بد نیست

  فی البدیهه قصیدۀ الحق

 این چنین بی مثال هم بد نیست

........... 
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 آثار قدیمی
 

  دیریست که فریاد مر اگیر نکردید

  اورا زسِر کوچۀ دل تیر نکردید

 دیوانه شده در هوس دیدن مهری ...

  یارب زچه اش بستۀ زنجیر نکردید

 او تشنۀ یک جرعۀ از لعل شما بود

  تقدیر نکردید ازاین هنر ش قطرۀ

  آیات پرازمعنی احساس مرا هیچ

  در محضِر آیینۀ تفسیر نکردید

  ویرانۀ آثار قدیمی وفارا

  لطفی ننمودید وتعمیر نکردید

 خوابی که دِل عاطفه ام دیده شِب دوش

 حتی نشنیدید وتعبیر نکردید

  این گشنۀ یک جلوۀ دیداِر صفارا

 رویی نگشادید وشبی سیر نکردید

........ 

  

 نورهللا وثوق

 1331اول مهر 

 

 لُنگی انتحاری
  

  



 خدای من زچه رو َگنس وگیج وخاموشم

 چرا زخاطر آیینه ها فراموشم

 به جای قطرۀ مهری زسوی احساسی

 به غیر زهر کنایه لبی نمی نوشم

 صدای تیشۀ بی پیر فکِر همسایه

 رسد سراسر شب در حوالی گوشم

 به روی هلهلۀ طمطراق بی رنگی

 همیشه گرچه بود باز شهِر آغوشم

 ولی دریغ که از ماورای دریاها

 غریو فتنۀ سرمایه کرده مدهوشم

 به زیِر بار سیاهی گماِن من عمری

 دوباره ِله شود ازبیخ استخوان دوشم

 تو هم زشوِق تماشای من حالوت کن

 که مثِل سراِب مذابم زریشه می جوشم

 بگو سپیدی لنگی انتحاری را

 بگوکه آمدنت کی کند سیه پوشم
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 پانوشت

 دستار -لنگی: عمامه 

 

 خوابهای طالیی
  

 تقب م ته هقن ای پسا پساشبرنم تاقرکنیب ته  کبار خوبنبنش ش  برهه.

  

  

 خوابهای طالیی

  



....... 

 خط عمودی اندیشه هایم را

 روی سرت بکوب

 شب باخیال راحت پشت بردیوار تمدن بخواب

 خوابهای طالیی ات را

 حتی باخودت

 درمیان منه

 باور کن می ترسم

 تعبیر به دیوانگی ات کنی

.... 

  

 دروازۀ اطاق تفکرات موحوم مالعمررا

 به کوری چشم

 همه یک چشمها

 به دست انتحار بسپار

..... 

  

 درچوک شهدای قندهار

 آنجا که یاران قدیمم

 استقالل را

 با ماژیک خون شان

 به رنگ سبز

 برروی دیوار تبسم

 نوشته اند

 آزادی آزادی

 آزادی

 داری از

 بتون خرافات برشانۀ جهنم برپادار

 مال ضعیف را

 باقوت

 مومیایی شده اش

 بران بیاویز

 و انتقام دشت گل سرخ را

 وبامیان شمامه را

 از یاران کرنیلهای پنجابی بگیر

 دختران تیزاب زده را فریاد بزن

 و گروه گروه را به تماشا طلب



 یادت ازسنگباران بیوه های

 یادگار

 دوران

 پیروزی باطل برحق

 و

 تشریف

 مشرف برشریف

 نرود

 ودختری از شرق را

 که مادرهمه تباهی ها

 بودنیز

 به یاد آر

 امابراوببخشای

 که خود به دست فرزندانش

 سرنوشتی بهتر از بیوه های دیگر نداشت

 الفاتحه مع الصلوات

...... 

 برنامردیهای زمان بخند

..... 

 درحضور چمن حضوری خالی از طراوت

 میدان یادگاریی بساز

 و

 مجسمۀ اززنی

 بیگناه را

.... 

 آنی که

 باهجوم سنگ اندیشۀ بن الدنهای

 مادر انگلیسی

 وپدر امریکایی

 پسران شان را سفارش به مهربانی کرده اند

 .وخود قربانی سنگهای خراطی شده پشاوری گشته ا ند

.... 

 یادآرکه

 وز کعبهپرده داران امر

 خودریش

 فرانسوی

 می گذارند



 وجام شراب را همراه

 گلواژه هی فرانسوی

 درآسمان

 هوپیماهای آنچنانی سر می کشند

 ونیمه مست

 فریاد وااسالما

 سرمی دهندومردم

 وجهانیرا

 برای پوشش یک متر ریش فرا می خوانند.

 دین اینان یعنی همین

 دین برای دیگران

 و

 توخود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.

 بیدل را به استهزا فرا میخوانند:

 وتکفیرش می کنند:

 این قدرریش چه معنی دارد

 غیرتشویش چه معنی دارد

... 

 تبر ابراهیم را بردار

 وبرفرق

 بتهای زمانت بکوب

 هشدار کرزی ازاین قضیه بویی نبرد

 واال فردا صبح زود

 قبل از طبل عید رمضان

 دان انتحاررا از زندان آزاد می کندهمه فرزن

 وبه ریش سازمان عفو بین ا لملل می بخشد

 ودرجا

 ده بیست سی جهل پنجاه اال ماشاهللا-

 مال متقی ومال نتربوق

 ومال راکتی

 وهزار مالی دیگر

 از آنها می سازد

 البته برای روزمباداهای خودش

 او

 فتوای کفر اهالی دشت میلۀ گل سرخ

 را

 باصدای دلخراش مال نیازی



 باغرور بی نیازیها

 بادستان خودش به تصویر می کشد

 زیرا مال برادرها

 مال خرم ها و..

 خاکه اش را قبال تسلیم اوکرده اند.

.... 

 قسم بر حضرت شیطان

 بیچاره کرزی بی گناه است.

 او یک مترجم خوبی است

 تادیموکراسی بوش را با

 انشای اوباما

 ادوراز چشم من وم

 وباتقریر

 خانم کلنتن باز خوانی کند

 حضرتش

 دیکته را باالفبای بن الدنی می تمریند

 هرروز که ازخواب حشیشی

 برمی خیزد

 به تکرار مشقش می کند

..... 

 گاهی می گوید

 گرندانی غیرت افغانیم

 چون به میدان آمدی میدانیم

..... 

 گاهی هم ازدوستان هم کالسش جدا معذرت می خواهد.

 میخواهد

 که

 گفته هایش را ناگفته پندارد

..... 

 گاهی ازیرادرانش می پرسد

 چرا

 کرده های خودرا ناکرده

 نمی پندارند

 یااقال انتحاری که فرموده اند به گردن نگیرند

 چه کند حق رفاقت را چگونه برجای دارد.

 من هم که جایش بودم

 شاید همین گونه می اندیشیدم



 رفاقت است

...... 

 عنی اینمردی ی

.. 

 او

 می داند

 که واژۀ شرافت

 یعنی

 شرارت

 اما تعبیرش گاهی فرق می کند

 شرارت وشرافت از یک صیغه

 ساجته می شوند

 یعنی مصدر هردویکیست

 شرافت و

 شرارت

 هم کوچه اند.

 مگر جز این است.

 اوهرنیمه شب درخواب می بیند

 که باکمک اساتید آنچنانی

 درمدارس سفارشی

 ابجد هوز صخض را

 تبدیل به حروف التین ساخته است

 تا

 دیگرزبان مادری سرزمینش را

 زبان فردوسی وسنایی ومولوی را

 می گویم

 اتاترکانه

 تقدیم تاریخ کرده باشد.

....... 

  

. 

 بیچاره برسرچاراه پارلمان

 فریاد می کشد

 همه مان

 با تقلب مخالفیم

.. 

 زیرا او



 هرگز با تقلب

 ازیک کاسه آب ننوشیده

... 

 فقط همپیاله هایش

 برای مصلحت مملکت چند ملیون برگۀ رای از آنسوی مرزها

 باخود

 آوردند

 ودرصندوق اوریختند.

 این که تقلب نیست

 لعنت برمتقلب

... 

 رییس مغفور

 ما

 ندانسته گاهی

 چیزهایی برزبان می راند

 که ازپشت آن روزها

 باال می رود

 خوب مشق دیمو کراسی غربی همین است

 نی برافراشتهاو با گرد

 به دستور مالعمرها

 مدال افتخار وزیر اکبرخان را برسینۀ مکناتن های وطنی می چسپاند.

..... 

 نمی دانم چرا

 خوابهایت دیرتعبیر می شوند

 همین دیشب مگررویای فرارراندیدی

..... 

 تونبودی

 که گفتی

 دیدم

 عزیزان باال باال نشین را

 با چمدان های پر ازدالر

 پرکشیده اند

 وآمادۀ پرواز اند

 و

 برمی گردند

 به رستورانهای سابق شان.

 آری



 لوس آنجلس

 واشنکتن

 هرروز

 در انتظار قدوم یاران سفرکرده اش اند

... 

 میدانم

 هنوز وقت است

 باش تا صبح دولت حماسه ها

 سحر پاورچین ازرا ه سررسد

 مواظب باش زود ازبستررویاهای آنچنانی برنخیزی

 ام را عمودهای آهنین اندیشه

 برسرت محکم بکوب

 . دستهایت را خوب به آن به چسپان

 مبادا زنبور ی ازسرچشمۀ کینه ها پرواز کند

 ویک باره به جای نوش نیش بارانت سازد.

 زیرا

 همه زنبورها عسلی نینتند

 بعضیها

 ازسرچشمۀ حنظل عطش را نوش جان می کنند

 اینها حتی به همباوران خود نیز ترحمی را

 دریغ میدارند

 وشاعرانی که آینۀ تمام نمای ملت خویش اند

 را

 با هجوم شان عقده باران می سازند.

 هشدار زود ازخواب

 پا نشوی

 پله پله

 تامالقات

 انصاف

 پایان بیا

 سحر درراه است

 آدمی ازنو

 باتو

 همراه است

 ولی این بار سوار برکشتی نوح

 وهمصدا باصبر ایوب

 لیموبا استقامت عصای موسای ک



 دور ازچشم سامریهای زمان

 وبا استعانت از انفاس مسیح مقدس

 برسر

 نمادهای

 بولهبهای زمان

 می کوبد:

 تبت یدا ابی لهب

 اما نه به این زودیها

 نرم وآهسته

 دستت را به میله ای

 عمودی اندیشه ام محکم بسپار

 مرا به خاطر دار

 اما نه بر روی دار

..... 

 وعمود اندیشه ام را نیز

  

........ 
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 دریاپژوه
  

 دریا پژوه

 بپا تا پشِت کوهی را بگیریم

 سراغ ناستوهی را بگیریم

 دِل ما سیِر اسراِر سرابست

 پِی دریا پژوهی رابگیریم

........ 

 

 سر لوحه

 صفا سر لوحۀ اندیشۀ ماست

 محبت برگ وباِر ریشۀ ماست

 جفای ایِل آتش را کشیدن

 جدید ن نه که جداّ پیشۀ ماست

.......... 

 



 زهر وزقّوم

 چه خوش گرسر نوشت ازسر نویسیم

 برای نسِل نام آور نویسیم

 به جای جام جهِل زهر وزقّوم

 زال لی از لِب کوثر نویسیم

...... 

 

 مذهِب رندان

 چرا چشمت به احساس آشنا نیست

 ا در مذهِب رندان روانیستجف

 مگر نشنیدۀ از در ودیوار

 که چوِب حضرت اورا صدانیست

........ 

  

 غمواژه ها

 بسوی قلۀ آهت دویدم

 میاِن لحظه های اوتپیدم

 نشستم پهلوی غمواژه هایت

 غمت رادیدم از خود وارهیدم

..... 

 

 فکِر سحر

 چه دورا دور می بیند امیدت

 جفارا کور می بیند امیدت

 ر فکِر سحر بر کله ات زدمگ

 که خواِب نور می بیند امیدت

......... 

 

 دسِت طوفان

 مده در دسِت طوفان را یگانم

 ازین بی سر نوشتی وارهانم

 زباِن نالۀ من موکشیده

 گرفته در سراپای روانم

...... 

 

 خط غالمی

 هر آنچه را بخواهی می نویسم



 سپیدی را سیاهی می نویسم

 رایمخِط سرخِ غالمی را ب

 به لوحِ بی پناهی می نویسم

....... 

 

 دسِت تعلق

 دل از دسِت تعلق پیرتاچند

 به پای او غل وزنجیر تاچند

 شدی زندانی دنیای نیرنگ

 زرنگِ مهربانی سیر تاچند

........ 

 

 سراغ

 سراغِ ننگ می گیری چه حاصل

 دلت را منگ می گیری چه حاصل

 بپر تا آنسوی اوجِ تعلق

 ری چه حاصلجهان را تنگ می گی

........... 

 

 کسِر شان

 دلی کز دودماِن بی نشان است

 براو آیینه داری کسِر شان است

 کش و فّشی که با نامت رقم خورد

 پر وبال هوس را آشیان است

.... 
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 سام اسامه
 

 انتشاراِت بهار

 سخن از انتشاراِت بهار است

 به هرشاخه تماشای شرار است



 شب است وفش فِش منشوِر آتش

 فشاِر شعله ها هر سو بشار است

...... 

  

 مال ضعیف

 ضعیف است  که می گوید که این مال 

 سالمیها یه در بارش ردیف است

 زده زانو به زانوی سیاست

 به سرداِر ستُرگِ ما حریف است

........ 

 

 بند وبست

 رفیقان در هوای بند وبستند

 گهی هشیار وگاهی مسِت مستند

 به اّمیِد خراِم خیِل کرگس

  به تر دستی قفسها را شکستند

........ 

 

 سام اسامه

 چنان اسم اسامه سام دارد

 که مرگش هم هزاران دام دارد

 صدای ُسرُسِر این مار صدسر

 نمیدانم چه در فرجام دارد

.....  

 

 پهنای تنگ

 چها در چنتۀ فرجام کرده

 اسامه صحنه را سرسام کرده

 به پهنایی فکر تنگش احسن

 که پهن هرگوشه صدها دام کرده

..... 

 

 کویر کور

 چه میکاوی کویر کور وکررا

 به درد آوردۀ بیهوده سررا

ِِ فردا  چکرزن در مسیِر فکِر



 دگرگون کن هوای دشت ودررا

...... 

 

 کالوۀ سر درگم

 صدای فکر ما گشته چالوه

 نیاید برزبانها غیر یاوه

  سِر نخ را چسان پیدا توانم

 که سردر گم شده یاران کالوه

...... 

 

 بوتۀ دل

 نگاِه خیرۀ ما کهنه کار است

 بود قرنی که دنباِل بهار است

 دریغ ازبوی سبِز بوتۀ دل

 که اینجا نه به دار ونه به بار است

..... 

 

 چشِم شور

 رفیقان بس که چشِم شور دارند

 دِل آیینه را ناجوردارند

 زمین وآسمان را تیره خواهند

 نمی دانم چه در منشور دارند

........ 

 

 دیدۀ ورلشته

 زدی بر دیدۀ ورلشته روبند

 چه بدهارا گمان کردی که خوبند

 مگو از مشرِق اندیشه هاشان

 که اینان رهسپاراِن غروبند

....... 

 

  دسِت ناسورِ 

 خبر از نوِر ناز افشان بیاور

 برای شوکِت دل شان بیاور

 رهاکن دسِت ناسوِر هوس را

 به رقِص عشِق من ایمان بیاور

...... 



 

 صدای ساده

 صدای سادۀ من سر به تو نیست

 دوپهلو و بد اندیش ودو رو نیست

 نداری گر به سر فکِر سیاهی

 دِل آیینه هرگز کینه جو نست

....... 

 

 برِق ترنم

 غالِم حلقۀ حرِف سپیدم

 که هرگز از سپیدی بد ندیدم

 همان تیغم که بابرِق ترنم

 سکوِت سینۀ شب را دریدم

......... 
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 پا نوشت

 1َورِلشته:

 الدنگ/ بی بندوبار

 2ُچالوه:

 درمعرض بی آبی وتشنگی تاسرحدمرگ قرارگرفتن

 

 گیِر لیورس

  
 اکس / وای /جبر

 نگاه سادۀ ما بی تمیز است

 صداها رعشه دار وفتنه بیز است

 به بین بر اکس ووای جبردوران

  که صلح اینجا مساوی باستیز است

...... 

 

  جذر
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 به شیپور هوس هرسودمیدند

  چه طوفانها که در آنی وزیدند

 فتادند آنچنان بر جان میهن

 که جذر مردم مارا کشیدند

....... 

 

 دید انحصاری

 هوا در چشم ما زانرو بهاریست

 که دید هریکی ما انحصاریست

 خدارا تا به خود آییم وبینیم

 چه بازیها که پشِت پرده جاریست

.........  

 

 کور وکر

 زمان دیگر زمین دیگرشد ای یار

 یارسخن بی در وبی پیکرشد ای 

 دریغ ازچشم وگوِش باز وروشن

  که در هر گوشه کور وکرشد آی یار

......... 

 

 گیِر لیورس

  که می گوید وزیرت را عوض کن

 کمی باال وزیرت را عوض کن

 فراموشت مبادا گیِر لیورس

 بخود آی ومسیرت را عوض کن

 

........ 

 

 توقالبی ومن

 بیا کزنو به هم همسو بگردیم

 لو بگردیمازین پهلو به آن په

  توقالبی ومن قالّبی ای دوست

 بده رایی که تا یکرو بگردیم

.......... 

 

 ملت مدهوش



 درین میخانه نای و نوش بهتر

 به هم ای همپیاله جوش یهتر

  بیا از رای و ازاندیشه بگذر

 بسان ملت مدهوش بهتر

........ 

 

  آیینۀ دیموکراسی

  وطن آیینۀ دیموکراسیست

  ناسپاسیستبجز این هرچه گویی 

  نگاهی کن که در هنگام سودا

 شرابی همدل چرسی وناسی است

.......... 

 

 گردن کلفت

 زبس با غیرت و گردن کلفتیم

 به هرچه غیر مردی جفت جفتیم

 شده ایمان ما بازیچۀ باد

 بماند بین ما هرچه که گفتیم

....... 

 

  اسیر

  زبس مغروروگیج وسرگرانیم

 اسیردست بتهای زمانیم

 به شوق شعلۀ شوم شقاوت

 به پای هربتی جان می فشانیم

..... 

 

 کانال عشق

 چه شد سامانِة مهر وصفایت

 زکار افتاده ابزاِر وفایت

 نگیری ازچه رو کانال عشقی

 نمی گیرد مگر گیرنده هایت

 

.............. 

  نورهللا وثوق
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 فلتر شکن
 

  

 بازی فینال

 فتبال گشتیم  مثال زندۀ

 برای هر هوایی بال گشتیم

 فینال آخر بازی   عجب در

 گشتیم  رقیب خسته را سگنال

.......... 

 

 نیِم شاهی

 ز هرسوسرزده ِسحِر سیاهی

 بود شهری اسیِر حرف واهی

 ولی اعجاز تاج وتخِت ظلمت

 نمی ارزدبه نیِم نیِم شاهی

........ 

  

 جرم بی گناهی

 شده هرکس به راِه خویش راهی

 جنایت رهسپاِر تخت شاهی

 تو وطوماِر هرچه آه وناله

 امان ازدسِت جرم بی گناهی

...... 

  

 دیجیتال

 چرا بی پر چرا بی بال گردی

 چرا در موج غم سیّال گردی

 اگرسگنال دل را پی بگیری

 پیاِم روحِ دیجیتال گردی

.... 

  

 سگنال

 خوشاتا حافظ اقبال باشیم

 برای هرچه خوبی فال باشیم

 نشاِط زندگی را تازه سازیم



 بهین برنامه را سگنال باشیم

........ 

  

 شعور گل

 بیانداز از نفس بانگِ دهل را

 را  ُخل    آواز آیینۀ  مشو 

 اگر داری به سر فکر بهاری

 مکن توهین شعوِر ناِز گل را

....... 

  

 خودرو آیینه ها

 چرا آلوده سازی چاِک دل را

 مزن برهم هوای پاک دل را

 سو ار خودرو آیینه هاشو

 بکن پر از محبت ساِک دل را

....... 

  

 فلتر شکن

 اال یا همزبان شیرین سخن شو

 جدا ازفکِر گیجِ ما ومن شو

 شنیدم ازدل وبالگِ احساس

 زار هر فلترشکن شوکه نرم اف

....... 

  

 مبایل همصدایی

 شده در شهر ما خوبی فراموش

 بسازد هرکه بهِر هرکه پاپوش

 برنتابند      را روشنی    نوای

 مبایِل همصدایی گشته خاموش

....... 

  

 گردِش گوگل

 گماِن من که هرگز دل نداریم

 دروِن سینه غیِر گل نداریم

 کلیکی حرِف عشقی را نکردیم

 هواِی گردِش گوگل نداریم

........ 



  

 فیس بوگ وتویتر

 زدانش پرچِم باور برآور

 به سوِی آسمانها سربر آور

 فضاهای مجازی را شناکن

 زفیس بوک وتویتر سر برآور

 ...... 
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 سونامی فریاد

  
 رسوایی

 کدامین بد که ما باخود نکردیم

 چه رسوایی که هرجاشد نکردیم

 به روی صفحةی رایانِة دل

 دریغا عشق را دانلود نکردیم

........  

 

 هستۀ آه

  نگاهی کن به سونامی راهی

 تباهی درتباهی تباهی

 بترس ازانفجارهستۀ آه

  که آردبرسرت هرچه نخواهی

..... 

 

  سونامی فریاد

 سخن کوته بخواهی یانخواهی

 گرفتاری به امواجِ تباهی

 زسونامی فریادم حذرکن

 من وپس لرزه های بی گناهی

....... 
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 کات کات

 بکش ازسینه تیرتندآهی

 بجوبهرخالص خویش راهی

 زهرچه برگ مردی کات کاتند

 به رنگ بازی اینان نگاهی

.......... 

 

 .طالبان انگلیسی

 توومن تاکه منصوب رییسیم

 گدای گشنه چشم کاسه لیسیم

 کالس ما کالس ناجوانیست

 ازان روطالبان انگلیسیم

....... 

 

 رادیواکتیف

 رفیق بند هرچه کیف گشتیم

 کتاب طعنه راتالیف گشتیم

 ش نداردتشعشع های دل کاه

 حریف رادیواکتیف گشتیم

..... 

 

 راه فرار

 به نیروگاه فکر ماگذاری

 اگرداری هوای انفجاری

 نداری گر به لرزی یانه لرزی

 زسونامی ماراه فراری

....... 

 

 فلتررشتر

 رشترگذشته   زمان ازفلتر

 زمین اززندگانی درگذشته

 چنان درسیل ماتم غرق غرقیم

 که دیگر آب فکرازسرگذشته

........ 

 

 اشک آویز



 چنان سیل سونامی تیزگشته

 که اندیشه به دستش ریزگشته

 زفریاد     برآورده    مو   زبانها

 دوچشم قصه اشک آویزگشته

....... 

 

 آیینۀ جنگ

 به پای هرکه سنگی ازستیزه

  وطن آیینۀ جنگ و گریزه

 مبادازدسِت جهِل ما که روزی

 تغاری بشکنه ماسی بریزه

.......... 

 

 نرم افزار

 چرا برگردن دل بار گردیم

 به پای هر امیدی خارگردیم

 خوشاروزی که تا اقصاء گیتی

 صفارا فُرم نرم افزار گردیم

........ 

  

 نورهللا وثوق
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 روایت
 

  
  

 ته شنانبت ت  م شارچ شظلوم ن هشینم: قهخ  بی هنای بتببته
  

 

... 
 بهاِر خسته ز هردستۀ سراغم کرد

 

 صدا برای تماشای درد وداغم کرد

 

 به سوی صندلی داغ انتظارم برد
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 چه تلخ قهوة ازغصه ها فراهم کرد

 

 وخواست عقدة دل را دمی کند خالی

 

 به چارسو نظر افکند وخوب چمچم کرد

 

 گشود صفحة رایانة ماللت را

 

 نمای ولوله وناله وخروشم کرد

 

  ز مرگ الله خبرداد وماتم الدن

 

 هزار قصه زبیچارگی مریم کرد

 

 روایتی زپریشانی دل نسرین

 

 حکایتی ز دل آزردگی شبنم کرد

 

 وکوکب زبی ثباتی دوران نرگس

 

 چه شکوه های پیاپی برای من هم کرد

 

 زخوشخیالی اندیشه های مروارید

 

 سرود ورشتة وارفته را منظم کرد

 

 ازآنچه آمده یکباره برسِر سوسن

 

 زیاسمن چه همه قصه ها که کم کم کرد

 

  زداغِ قلب شقایق و حسرِت زنبق

 

 زخودزنی بنفشه و آنچه دردم کرد

 

 وزلحظه های درآتش شگفتن نیل

 

 وگفت وگفت وگفت آنچنان که داغم کرد

 

 مرامیان اجاِق غریو وناله نشاند

 

 و درمیانة این شعله ها کبابم کرد

 

 بهار همره اردیبهشت هرسالش



 

 هزار بار مرا راهی جهنم کرد

.......... 
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 کوالک
 

 همآوا با جوانان عرب وپیامی به: قذافیان سربه زیر

  

  

 حلقه درگوش

 سرابی را به غفلت کردة نوش

 نگشتی با دل دریا هما غوش

 فراموشی سراغت را نگیرد

 کجایی ای غالم حلقه درگوش

....... 

  

 دست فرداها

 اگرشاه واگر میر ووزیرید

 پیش توفان سر به زیریددگردر 

 شما وکنج ذلت بار تاریخ

 شما دردست فرداها اسیرید

...... 

  

 هیوالی جهانی

 چها این بال بد آهنگ دارد

 که در دامان هرپر سنگ دارد

 بترس از این هیوالی جهانی

 که حتی با خدا هم جنگ دارد

....... 

  

 کوالک

 زدی برهم صدای درد مارا
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 بخور سیلی آه سرد مارا

 تو وغرقاب این کوالِک کوالک

 ببین طوفان ره آورد مارا

....... 

  

 بحر حیرانی

 شنو ازسینه مان سوز دعارا

 بیاموز ازدل عاشق شنارا

 گمان من به دست کم گرفتی

 خون گرم مارا      نگاه تندِ 

.......... 

  

 حنای بی رنگ

 دل من باشما جنگی ندارد

 به دسِت دیده اش سنگی ندارد

 به حق قطره قطره خون عاشق

 حنای تان دگر رنگی ندارد

......... 

  

 درفش وداغ

 ِِ  فردا ندارد   شب    دگر امروِز

 پاندارد تان     همراهی    سر

 توحُّش    تومار   سر آمد عمر

 تان معنی ندارد   درفش وداغ

........ 

  

 دوران آرامش

 سخن از زاری وخواهش گذشته

 ش گذشتهدان      دگر آب ازسرِ 

 جهل وجورت   جهنم شد جنون

 آرامش گذشته        تورا دوران

........ 

  

 دیوار ترس

 ارز داریم   نه درجیب جنایت

 درز داریم   بروز   از   نه پروا

 ما فروریخت   درو دیوار ترس



 لرز داریم   برایت مژده های

...... 

  

 دلهای همآغوش

 جنایت را به پشتت بار میزن

 دیوار می زن سرت را برسر 

 سِر چارسوی دلهای همآغوش

 جنونت را به هرسر جار میزن

............... 

  

 یک جهان پر

 گردی ای دل    برو تاعشق پرور

 به اوج دیده سنگر گردی ای دل

 به هر جا مرغ بی بال وپری هست

 برایش یک جهان پرگردی ای دل

....... 

  

 1333/12/3سه شنبه 

 قنورهللا وثو
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 راز شگفت
  

 پیشکش به:نسل پرخروش زمزمه ها

  

 هرسو شعور زمزمه ها پخش می شود

 تاناکجای مقصد ما پخش می شود

 ازقلب هسته های طراوت به هرطرف

 بوی خروش فکر صبا پخش می شود

 در کوچه ها صدای پرستو شکفته است

 مهر بهار در همه جا پخش می شود

 هنگامة عزای سیاهی رسیده است

 ازهردری سروِد صفاپخش می شود
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 آوازة شکست غرور زباله ها

 از شعله های آه شما پخش می شود

 ازبرکت ترنم گلهای یا سمن

 بوی سحر به اوج فضا پخش می شود

 رنگ عقیق شاد یمن را نگاه کن

 عطرش به دست دخت صبا پخش می شود

 در کوه طور وسینِة سینا صدای عشق

 بار د گر به حول خدا پخش می شود

 آتش به جان هرچه که نسل حرامی است

 از بمب شعله زای حیا پخش می شود

 ازابتدای موجِ بنفش خروش ما

 جفا پخش می شود تا انتهای برج

 شور است وهلهله که به هر در گذر کند

 بنگر که ازکجا به کجا پخش می شود

 آنی که پا گرفته به دسِت حضور زور

 رسوائیش زموج دعا پخش می شود

 راز شگفت قدرت احساس اهل دل

 تا ماسوای خاطره ها پخش می شود

  

 پانوشت

 ا: گلهای یاسمن

 اشارة به اقالب یاسمنی تونس

 : یمن جاییکه زمزمه هادران شگوفا شد2

 : کوه طور وسینِة سینا3

 اشارة ا ست به قیام جوانان قهرمان مصر

 

 

  

 نورهللا وثوق

23/11/1333 

http://norollahwosuq.blogfa.com/ 

http://norollahwosuq.blogfa.com/


 

 رقص دوره ای

  

 پایگاه

 ولو تاناکجا ها غرِق آهیم

 به شیرینی به هر تلخی پناهیم

 سفردر قلة آسودگی چیست

 خطررا تا بخواهی پایگاهیم

......... 

  

 سنگین نگاهان

 چه می گیری سراغ جاده اینجا

 معطل تابکی استاده اینجا

 به زیِر باِر این سنگین نگاهان

 اتوبانها زپا افتاده اینجا

........... 

  

 صدای روشن

 چه دیدی این همه نادیده هارا

 غالماِن دری ازبن خطارا

 صدای روشن این تیرگیها

 کشانده درکدامین جاده مارا

......... 

  

 طوفاِن سونامی

 برنگی پای در کفِش حیاکن

 زنیرنگ وجدل دل را رها کن

 مشو همدسِت طوفاِن سونامی

 کمی فکری به حاِل غنچه ها کن

........ 

  

 نومسافر

 چرا گم کردِة ای جاده ره را

 نمی بینی سرافرازی چه را

 نگفتی بر سِر این نومسافر

 چه کس آورده این روزسیه را

....... 



  

 غرِق سراب

 تباهی وتباهی وتباهی

 سحرخم کرده سر پیِش سیاهی

 درین ظلمت سرا غرِق سرابیم

 دریغ از قول بارانهای واهی

....... 

  

 لباِن پستگی

 رهاکن نغمة وابستگی را

 بنه برهم لباِن پستگی را

 سخنگوی نهاد آرزو شو

 روانی کن رواِن خستگی را

....... 

  

 جاده های سنگ

 تپیدن در صدای جنگ ازچیست

 دروغین طرفه های ننگ از چیست

 انت ای گیجبه زیر پای سرگرد

 سپردن جاده های سنگ از چیست

...... 

  

 رقِص دوره ای

 نواها را اگرچه بوی خامی است

 ما سالمی است به رقِص دوره ای

 میاِن پردة این تازه کاران

 مقاِم نغمة قوِل غالمی است

........ 

  

 غروب غرب

 به گرداب تحیر غرق تاچند

 زدن هرلحظة برفرق تاچند

 غریِو هرغروبی را شنیدن

 بریدن ازصدای شرق تاچند

.......... 

  

 خیِس خیس



 سراب است وز موجش خیِس خیسیم

 میاِن اومثاِل فرِش کیسیم

 به دریاها زخالی بندی دل

 پیاِم آشنایی می نویسیم

........ 

  

 عادِت ماهانة

 به دوِش ما سماجت بار گشته

 میان ماودل دیوار گشته

 نِة ماستسماجت عادِت ماها

 زبس این سرگشتگی تکرار گشته

 نورهللا وثوق
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 تازیانۀ آتش

  

 به نسل رستاخیز میدان قاهره

  

 صف شور

 چه تصویِر قشنگِ جاودانه

 شده قاِب حواِس هرچه خانه

 فرشته کرده جا وا درصف شور

 شکسته هیبِت دیِو زمانه

  

 به خود آغشته

 شما بوِی هوای یار دارید

 شما با نوبهاران کاردارید

 جهانی را به خود آغشته کردید

 شما باهرچه دل دیدار دارید

  

 خستگی   دستِ 

 قط قط ازان وحِ صدا شان   کند 

 که لرزان گشته قطعی نامه هاشان

 بازی   میدانِ      نمی بینی که در

 پاشان  لغزیده     خستگی   زدستِ 

  

 قدنامه ها



 چه میبارد ازین قدنامه ها شان

 بالی تان به جان جامه هاشان

 زبوی نامه ها پیدای پیداست

 که خم گشته خراِم خامه ها شان

  

 رخساِر هوا

 پریده رنگِ رخساِر هواشان

 شده پاشان حواِس نابجا شان

 تزلزل در تزلزل در تزلزل

 بود پیوستۀ قطنامه شان

  

 میداِن صالبت

 صالبت روبیارید به میدانِ 

 برای جنگِ دل بازو بیارید

 زسنگِ پوِک شان آتش نخیزد

 چرا خم برلِب ابرو بیارید

  

 چشِم نامبارک

 که می ترسد زچشِم نامبارک

 فتاده برنگاِه غیرتش لک

 همی ریزد عرق ازروی هوشش

 زچکچکهای تان پیوسته چکچک

  

 دهاِن یاوه ها

 دهاِن یاوه هارابسته کردید

 بال راگیج وگنس وخسته کردید

 به همدستی خوِن عشق واحساس

 هوس را دسته دسته دسته کردید

  

 ستنگ

 به میدانی که در هرگوشه سنگ است

 نگاِه تان چه زیبا وقشنگ است

 صدای پرخروِش لحظه هاتان

 زهرسویی که می خیزد ستنگ است

  

 تازیانۀ آتش

 رود عاشقانه  سروِد سرخِ 



 انهزده برجاِن آتش تازی

 کشد هی شعله های نفرت تان

 زکاخِ ناجوانیها زبانه

  

 گروِه ال ابالی

 زمیدان فکِر خالی رابرانید

 بالی احتمالی رابرانید

 به سنگِ نفرِت آیینه هاتان

 گروِه ال ابالی را برانید

  

 کالفه

 مترسیدا زهیوالی قیافه

 غروِر سربزیرش الِف الفه

 نگاِه خسته اش می گوید ازدور

 که سر در گم شده مثِل کالفه

......... 

 نورهللا وثوق

 08.00.0953جمعه 
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 الت قاهره

 

 همصدابا:آزادیخواهان مصر

  

 

 باسر گذرکنید های شایعه    ازکوچه 

 فردا سپرکنید   همصدایی  سررا به 

ِِ نشاِط وسوسه هارازبوی عشق  گوِش

 هرگوشه کرکنید   پافشاری    با زنگ

 محور تحریربرکشید  به گرد    خّطی

 بدرکنید    جفا را  حروفِ    دایره  وز

 آن سان که بردماغ خطروارکرده اید

 امااگرکنید    لحظۀ     مباد    هرگز
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 حماسه نمی رود  آسودگی سراغ 

  برسرتیِغ خطرکنید    حواله   خودرا

 دنیاحدیِث عشِق شمارا شنیده است

 نظر کنید  دلها   منظرِ     دَوردَورِ     بر

 زمان سنگرشماستسیمای لحظه های 

 پُرخبرکنید  جا  همه   جزیره را    صدها

 صبحِ ظفربه سوی شماره کشیده است

 دربدرکنید     ولوله را    ظلمت سرای

 تان  صالی صالح     حی علی الفالح

 دگرکنید  قهر    قاهره   الت   درجنگِ 

 بسپرید     به معرکۀ نیل    فرعون را

 قهر خدامستقرکنید   به قعرِ     را   او

    به یارانه های هوش  ویروس فتنه راکه

 خود بی اثرکنید    ز هیبتِ     سرمیزند

 پُِر پُراست  زشّکر باور   مان   دامانِ  

 حواله کمی بیشترکنید  ازاین شکر 

 

 هان ای ستاره های سرافرازروزگار

 مقرکنید  دلها     آسمان دیدۀ   بر

 مادرایِت آیینه های ماستجای ش

 مفتخرکنید  خود   آیینه رابه دیدنِ 

 دویی بالی جان همآویی شماست

 حذرکنید  باور   ماللت   از    زنهار

......... 

 14.11.1333پنج شنبه 

 نورهللا وثوق

 

  

 قاضِی کور



  

  

 گمان مبر که زمانی حیاکند رخنه

 ویا به حرف هوایی ما کند رخنه

 زرنگ آبی آیین دل بود بیزار

 به تیرگی همه را مبتال کند رخنه

 قِد بلنِد امیِد هزارویک دررا

 هزار تکه وازهم سوا کندرخنه

 گلوی نازک گهواره های ایمان را

 به تیِغ فکِر خود ازبن جدا کند رخنه

 جنازه برسر دوشیم وناله ها درراه

 زخون عاطفه پارا حنا کند رخنه

 کندزریشه بروبرگِ هرچه گلشن را

 لباس فتنه تن غنچه هاکند رخنه

 بپرس ازدل بی صاحِب سیه روزت

 میان ما وتوآتش چراکند رخنه

 من وتو غافل از آهنگِ رخنه از آنرو

 ا رخنه وا کند رخنهدرون رگ رگ م

 سرای عشق وصفارا سراغ اگر یابد

 به یک اشارِة ماتم سراکند رخنه

 به قتل نسِل محبت ازان عطش دارد

 که داغ تشنگیش را دوا کند رخنه

 وگر که شعله نریزد به خرمن الله

 چگونه دَین خودش را ادا کند رخنه

 مجوسالمت ازین اژدهای شهر آشوب

 مجو که داغ دلت را دواکند رخنه

 زغرب وشرق وشمال وجنوب وازهرسو

 به هرکجاست بالیی صداکند رخنه

 به قدس وکابل و الُهوروغزنی و بغداد

 جفا به تودِة یک ال قبا کند رخنه

 میان کوچه وبازار ومنبرو محراب

 چه شعله ها که به ناحق بپا کند رخنه

 گهی زبلخ برآرد سر وگه ازهلمند

 ه روِد هریواشنا کند رخنهگهی ب

 گهی زشعلِةاو روح نینوا سوزد

 گهی به َغّزه جفا برمالکند رخنه

 به نام تاروتبار وقبیله ومذهب



 بهانه های عجیبی بنا کند رخنه

 زبان وقوم سرش وا نمی شود هرگز

 به هرکه هرچه رسد هر کجاکند رخنه

 اسیِر مشِق شکارِی شهِر آشوبی

 ندرخنهبه سادگی به کجایت رها ک

 سفر ز باِر کمربند او کمرخم کرد

 گمان کنم که به کابل هوا کند رخنه

 به آسمان طریقت نمی کند پرواز

 ودرزمین هوس هرچه را کند رخنه

 امام حاضر او گشته حضرت ابلیس

 ببین کجا وکرا اقتداکند رخنه

 به شوِر مشِت شریِر اسیر سرمایه

 چها که برسر هر بینواکند رخنه

 ِگرو؛ ِگرو؛ همه جا ریش ما گروگانش

 به روی مازچه رو اعتنا کند رخنه؟؟

 فریب عینک ونکتاییش مخورجانا

 تورا به قاضِی کو ر آ شنا کند رخنه

 میاِن نخ نخِ هرتاِرتوِر چلتارش

 هزار وسوسه بهرت عطا کندرخنه

 درون صحنِة رقصش درا که تابینی

 چها چها وچها وچها کند رخنه

 وخیالیم واز خبر خالیخماِر خواب 

 به دسِت ما چه بالها بپاکند رخنه

 به موجِ معرکه آماج مجری جوریم

 که در مجاری هرماجرا کند رخنه

 نشسته داده به پشتی عافیت تکیه

 به جان جهل جهان اتکا کند رخنه

 خراِب باج وخراج است وخیمه وخرگاه

 چه مهره هاکه درین ره فداکند رخنه

 چنین که جهِد جدایی مان کند جوالن

 سرازتن همه دلها جدا کند رخنه

 شرنگ شور شررزای بازی بازاست

 به نازوباز کجایت رها کند رخنه

 خالصه بازی وبازی وبازی وبازی

 خطابود که نشان را خطا کند رخنه

 علیه رویش صبحِ سپیِد احساس است

 هرآنچه گفته برایش سیا کند رخنه



...... 

 نورهللا وثوق
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 جادِة جنون

  

  

 قطاِر فتنه

 قطاِر فتنه ازره میرسد باز

 جهالت قصه کوته میرسد باز

 بترس ازچهچه خواندن هاِی اینان

 بگوشم کندِن چه میرسد باز

...... 

  

 فروغِ خستگی

 به ایِن رنگی که هرسویی روانیم

 فروغِ خستگیهاِی روانیم

 به هرجایی که پاتوقی بسازیم

 صداِی ماتمی را آشیانیم.

.... 

  

 مزاج دمدمی

 مزاجِ دمدمِی ما چه نازاست

 که برروِی جهانی باِز بازاست

 به هرجایی که بویی گنِد پستی است

 پی فرمانبری گردن فراز است

......... 

  

 مستِی سراب

 مپنداری که موجِ پرخروشیم

 نویِد خشکِی دریاِی هوشیم

 به هروادی که مستیی سرابی ست

 دراوما غرق برِق نای ونوشیم

......... 

  

 جادِة جنون

 میاِن شعله های مسِت بازی



 خودت را عیِن آهن میگدازی

 به جایی جادِة جهل وجنون را

 که دیده باچنین گردن فرازی

...... 

  

 احساِس بینش

 خروِش شعله هارا رنگ وباریم

 ی جاِن فکِر نوبهاریمبال

 به جز سربازی احساِس بینش

 به هرکاری که میبنی بکاریم

....... 

  

 تیشه ریز

 به چشِم هرخسی زان روعزیزیم

 که ازمیداِن دل پادرگریزیم

 پی ویرانگری ریشِة خویش

 رفیِق راِه هرچه تیشه ریزیم

....... 

  

 جواِل گریه

 بود فردای مان آیینِة دوش

 تماِم لحظه ها مان خالی ازهوش

 به کاغذ گشته اینجا تخِم خنده

 من وعمری جواِل گریه بردوش

....... 

  

 گردِن هوش

 نواِر پوک وسرگردانی ای دل

 صداِی لّکِة دامانی ای دل

 بود عمری به روی گردِن هوش

 تماِم لحظه ها تاوانی ای دل

........ 

  

 بست

 زبس ما آسماِن مست داریم

 ایی بست داریمبرای هرهو

 دِر اندیشِة ما باِز باِز باز است



 فراری جان کجا بن بست داریم

......... 

  

 عرق پرورده

 که می گوید که بادنیا به کینیم

 به هرمیدان که جویی اسِب زینیم

 جهانی را سواری داده عمری

 عرق پروردِة هرنازنینیم

  

........... 

 نورهللا وثوق

2/01/0953 
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 رأی حیران

  

 دسِت ناتوانی

 بگوآن دلبر باالنشین را

 چه کردی دیدگاِن راه بین را

 چراپاشیدِة دردشِت الفت

 به دسِت ناتوانی تخِم کین را

....... 

  

 نقدبازی

 ستاِد کارسازی راچه کردی

 اصوِل نقدبازی را چه کردی

 شدی غرِق سیاهی هوسها

 شکوِه سرفرازی راچه کردی

...... 

  

 حقه بازی

 کجای حرف توبوده نمازی

 شدی آیینه داِر حقه بازی

 توووآهنگ جنگ ورنگ ونیرنگ

 من وحیرانی این صحنه سازی

......... 
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 رای احساس

 مکن مارا ازین افزوده هاسی

 شدم بیزارازین دیموکراسی

 کجاشد انتخاِب رای احساس

 کجاشدشوِر قانوِن اساسی

........ 

  

 روسپِی تقلب

 مشو هم بستِر داغِ تعصب

 تماشاکن به باالی تعجب

 به بین برلُختی فحشای نیرنگ

 چه رسوا گشته روسپِی تقلب

....... 

  

 شور انتخابات

 درین کاخی که دیوارودری نیست

 صدای دلگشایی رهبری نیست

 چه می پرسی زشور انتخابات

 تقلب را سِر شوروشوری نیست

........ 

  

 نقشِة باور

 تِن اندیشِة ماسرندارد

 یکی فکِر صفا گسترندارد

 دریغ ازاین سفر کاندر مسیرش

 به دستی نقشِة باورندارد

......... 

  

 ره ورهبر

 دِل ما غیِرچشِم ترندارد

 امیدی ازره ورهبرندارد

 چه میجویی اال ای رأی حیران

 زشورایی که شوروشرندارد

...... 

  

 روحِ سیاهی

 جهالت پیش تان شرمنده گشته



 دوباره قرن وحشت زنده گشته

 چنان روحِ سیاهی کرده جوالن

 که هرآیینِة بازنده گشته

........... 

  

 منگِ منگِ 

 سِر من منگِ منگِ منگِ منگ است

 دلم ازدیدن این صحنه تنگ است

 به دسِت ناظراِن تیره آیین

 پِی بشکستِن آیینه سنگ است

....... 

  

 دودماِن زیر زیر

 همه از دودماِن زیر زیر اند

 به چنگ نفس واویال اسیراند

 سِر شان گرم فتوای خیانت

 که می گوید که این یاران وزیراند

....... 

 دوشنبه

1/9/1839 
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 تالش کرگسان

  

 

--------- 

 دندان روی دندان

   گذاریم پیاپی مایه ازجان می

 تماشاکن چه آسان می گذاریم

 چنان درِد طمع ماراگرفته

 می گذا ریم  که دندان روی دندان

----------------- 

 جلودار ترور

 مگر از دودمان بوف کوری

 که بیزار از سروِد نسل نوری

 به شام شوِم وحشت خو گرفتی



 سپیدی را جلو دار تروری

..................... 

 تلخِۀغیرت

 جنایت راپیاپی باریابی

 چه رهکاری ازین ادبار یابی

 نداری تلخِۀغیرت که خودرا 

 به روی گردن ما باریابی 

------------------- 

  نوار کهنه  

 سِربی پاوسرسرورنگردد

 به هرسر رهزنی رهبرنگردد

 به موسیقی اینان دل مبندی

 نوار کهنه هردم سرنگردد

..................... 

 مثبت ومنفی

 نوشتم مثبت ومنفیش خوانی

 یکایک گرگهارا میش خوانی

 شک مشاطِۀ اندیشۀِ  اال  

 خویش خوانی  چرامارا به کیش

........................... 

 بستِرتب لرزه

 چنان چون باد صرصر هرزه گشتند

 چمن را بستِر تب لرزه گشتند

 بسوی ُخّم رنگی ره سپردند

 الن شیرهای شرزه گشتندشغا

...................  

 سحر فکران

 شب اندیشان که گفتی ورشکستند

 سحر فکران مارا پرشکستند

 به پای هرچه دیو ودد که دیدند

 غرورملتی را سرشکستند

 ........................... 

  آنسوي فرداها

  جهان آرزو را كهكشانیم

  ضمیر عاشقان و عارفانیم

  را همرهی کن بیا کشتی دل

 كه تا آنسوي فرداها برانیم



------------------ 

 مسافرهای اشک

 دلم باند فرودگاِه فغان است

 هوا پیمای آتش را زبان است

 مسافرهای نازش اشک وناله

 دلم خالی زبوی ارمغان است

---------------- 

 عشق  گوالییِ 

 بجاماند  زخمینی پس از تو آه

 سرِد سنگینی بجا ماند سکوتِ 

 عشق  سِر گوالییِ  م تَکر کرد 

 مرا غمهای رنگینی بجا ماند

.................... 

 خاکریز خویش

 هر در نگردیم گر بردهء خوش چه

 تالش کرگسان راپرنگردیم

 تا خاکریز خویش باشیم هال  

 برای دیگران سنگر نگردیم

........................ 

  

 قنورهللا وثو

91/9/0955 
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 شیپوِرشیطان

  

 خنده ریشک

    ای دل  زبس همباوِرشک گشتی 

  به هرجاخنده ریشک گشتی ای دل

      زلسِت آشنایی ها فتادی

 َزبسِت دیده ُمنفک گشتی ای دل  

................. 

  

  کویِر فکر

 درینجا زندگی رامنزلی نیست

 هواِی آرزویی دردلی نیست

 چه میکاری درین مزرع امیدی
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 کویِر فکرماراحاصلی نیست

...................... 

 

 شیپوِرشیطان

 ُشِو شیپوِرشیطان شوردارد

 َزُر وتزویِر زورا زوردارد

 اگر َکر برُمراِد او نگردد

 اران کورداردبه هرکویی هز

.................. 

  

    جلِد چوپان

 چنان درجلِدچوپان جاگرفتیم

 که دربرجِ صفامأواگرفتیم

 به زوِر زشتِی بازوِی نیرنگ

 علیِه هرچه خوبی پاگرفتیم

...................  

  

 ویروِس خوکی

 مپنداری که تنها پوِک پوکند

 به صافی سنبِل چرک وچروکند

  واگیر   دردِ   سرآغازشیوعِ 

 ویروِس خوکند  صداآلوده    

- - - - - - - - - - - 
  

 خجالت

 ضمیِربردگی بالنده گشته

 فکِر سیه رخشنده گشته  ازان

 زبس مغروِر جهِل خیِل خویشیم

 خجالت پیِش ماشرمنده گشته

............................ 

  

 خالی ازفرهنگ

 میاِن سینه هاتاسنگ کردند

 کردندمراحیران شمارامنگ 

 درآغوِش سحربوِی گلی نیست

 چمن راخالی ازفرهنگ کردند



........................ 

  

 خون قی کرده ها

 اگربینی که اینان بیقرارند

 قراری جزچپاول راندارند

  قسم بر خوِن اشکت میهِن من

 که خون قی کرده ها اهِل فرارند

.............................. 

  

 سنگ وآهن

 ه اززن تن گرفتیمچه ازمردوچ

 نفس راازتِن میهن گرفتیم

 مجویی دل میاِن سینه هامان

 که بو ازسنگ وازآهن گرفتیم

.................... 

  

 مپنداری

 وطن گرازتودورادوربودیم

 مپنداری که بی منظوربودیم

 رواِن استخوانت رابه چوریم

 که عمری درهواِی چوربودیم

...................... 

  

 فرهنگِ چوراچورِ 

 نخواندی واژه های شورمارا

 شعاِر روشِن منشوِر مارا

 مپنداری که فرهنگی نبودیم

 به بین فرهنگِ چوراچوِر مارا

.................... 

 

 نورهللا وثوق
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 ریشۀ تشویش

  



 

 گشته ایدنامردمان!! دوباره به ماخویش 

 مرهم به زخِم آِه دِل ریش گشته اید

 تاکی!چگونه این همه بی خار میرویم

 خارِ نگاِه راِه خوش اندیش گشته اید

 پنهان هزارمرتبه ازگرگ بدترید

  پیداچنانچه همنفسِ میش گشته اید

 نوشیده شیره شیرۀ شهِر شهید را

 برجاِن مهِد عاطفه هانیش گشته اید

 فرعونیان!به مسنِد موسی نشسته اید

  قارونیان! مزاحِم درویش گشته اید

 در دسِت غیر غیرتِ ماراسپرده اید

 برخیِل خویش ریشِۀ تشویش گشته اید

--------- 

--------- 

-------- 

  نورهللا وثوق

۱۸۳۱/۷/۱۱ 
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 پوستین چپه

 

 

 توبیخ تاریخ

 بودتاِر نگاهت روده ازبیخ

 بتر س از یورش توبیخ تاریخ

  مراُکشتی ازین وارونه کاری

 زنی گاهی به نعل وگاه بر میخ

 --------------------- 

 

  بیشه های هوِش  

 درآغوشت گرفتی اهرمن را  

 به اودادی زماِم مردوزن را

 اهوراهای ایمان درکمین اند

 تماشا بیشه های این وطن را

------------------------- 
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 بی نمکها

 صفارازین حوالی دور کردید

   آیینه را رنجورکردید  دلِ 

 تاکی وچند  نمک برزخم مردم

 اال ای بی نمکها شورکردید

---------------------- 

  

 فرهنگ جنگ

  ی کرده مارا چشم تنگتنشان

 اگرچه پای ما خورده به سنگت

     جنگ فرهنگ   من وفرماندهی 

 فرهنگ جنگت      تووبربادی

--------------------- 

 

 آبِی دل   

 مپنداری که الِل جاودانیم

 به موج سبِز فردا همزبانیم

 دل مان   آبیِ   نگاهی کن به

 که ماآیینِۀ رنگین کمانیم

----------------- 

 

 نسِل وجدان

 شکستی عهدو پیمان را ندیدی

 قیاِم سربداران را ندیدی

 دروازهِء داد  پِی کوبیدنِ 

 هجوِم نسِل وجدان را ندیدی

------------------ 

 

 خودبینِ   بینیِ  

 زد  سخن ازنوبهاری میتوان

 َسِر هرکوچه جاری میتوان زد

 خودبیِن طوفان  برای بینیِ 

 دزعزِم خود مهاری میتوان ز

--------------------- 

 

 پوستین چپه



 ازین میهن چه خواهی بیش ازین را

 زخون او چه می شویی زمین را

 دمار از روزگارانت بر آرد

 پوشد پوستین را  چنانچه چپه

.......................... 

 

  تزریق مرض  

 مگر باالن فکر شان عوض شد  

 که جانی ناگهانی بی غرض شد

 ل سراز نوچشم د  گمانم خار

 زجان مامور تزریق مرض شد 

-------------------- 

 

 لنگِرجیب

 بساِن سایه تعقیب  تورا کردم

 در لنگِرجیب  که دسِت باطلی 

   کوشی شب وروز ازسِرصدق می چه 

 به هرسویی پِی نشِر اکاذیب؟

---------------------- 

 

 اُجاِق سرد

 ربودِی ُمزِد ره آورِدمارا

 دی درِد ماراسر ازنو تازه کر

 به دسِت بُمِب آتشزاسپردی

 تب وتاِب اُجاِق سرِد مارا

------------------ 

 

  

 نورهللا وثوق
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 خوشِۀ نا خوشی

  

 شعرامروزافغانستان
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 سهمی که به میهنم رسیده

 بعیده  قدر ازو  چه  دانی

 درهر قدمی به پاِی مرزش

ِِ خطر خسانِ   خلیده     خاِر

  انفجاری   به هواِی   بمبی 

 دویده   او  از دوربه سویِ 

ات  ازپهلوِی کوچه اش به کرَّ

 هرزبان شنیده   از سرِ   زخم 

 بیقرارش  قلبِ   مزرع   در 

   دمیده    صدخوشِۀ نا خوشی

 بیکرانش     بحِر نگاه   در

 وزیده  درد و غم  سونامیِ 

 دردا که به دَوِر چشِم هوشش

 سپیده   شب الی   اولِّ   از

  قامت   شکسته   یا مادرکی 

 اوخمیده     و پُشتِ   استاده

 نوپا    ذایِ بی غ  یا کودکِ 

  ندیده  خویش را  مادرِ   کو

 آتش     میانِ   دخترکی   یا

 خزیده  ُشو  جفای  از دستِ 

  نوجوانی   به  آنکه زنی  یا

 کشید ه    داِر جفا شده   بر

 ناتوانی    پیِر غریِب     یا

 پابریده    و   دست    افتادۀِ 

 یک عمرزجوِر جهل وظلمت 

 دهچشی    غم  زهرِ   هر لحظۀِ 

 جنگِ رنگ و نیرنگ  یازخمیِ 

 شهیده  یک سری   واِرث  یا

 دارد   دراز  سرِ   این رشته 

 قصیده  شود  غزل  که  ترسم

 باقیست    نگفته   سخنی   اما

 سپیده       سیه   شبِ    پایانِ 

....... 

  

 نورهللا وثوق

p://norollahwosuq.blogfa.comhtt/ 

 0953  - 0 - 7شنبه   

http://norollahwosuq.blogfa.com/


 

 ُکشتِی فرنگی

 

 حرِف واهی

 درینجاهرچه خواهی می توان گفت

 سپیدی را سیاهی می توان گفت

 به زیِر چتر باران تباهی

 هزاران حرِف واهی می توان گفت

........ 

 

 الهی

 ازان ننگِ زمانی وزمینی

  که بانام ونشاِن زن به کینی

 زدی سیلی به روِی زندگانی

 الهی روِی خوبی رانبینی

......... 

 

 مردم فریب

 صدایت بامحبت جنگ دارد

 دل ازصلحِ سیاهت ننگ دارد

 گمانم سوژه ی مردم فریبت

 میاِن دامِن خودسنگ دار د

....... 

 

 زیِر کاسه

 ودفضاِی گفتگوِی برتری ب

 به هوِش مااگربال وپری بود

 دروِن گاوسبدهاِی سیاست

 به زیِر کاسه چیِز دیگری بود

........... 

 

 ُکشتِی فرنگی

 تویی واعتیاِد فلِم رنگی

 غروِب قصه هاغرِق قشنگی

 شناکردی به اعماِق تماشا

 شدی غافل زُکشتِی فرنگی

............... 



 

 زباِن گامِ 

 سخن آلوده ی ویروِس خویش است

 ازان حرِف دِل ما ریِش ریش است

  شنیدم از زباِن گاِم دشمن

 که حرف از انتقاِم قرِن پیش است

........... 

 

 بکتری زا

 زرنگِ رفته ی این کوچه پیداست

 که بوِی تُرِش اینان بکتری زاست

  به در د آمد سِر اندیشه هامان

 تعفن از در و دیوار باالست

.......... 

 

  تِب ماتم

 اگرچه لحظه ی همدم نبودیم

 جدا ازسرنوشِت هم نبودیم

 بودتاریخِ من همساِن داغت

 که یکدم بی تِب ماتم نبودیم

.......... 

 

 زالِل لحظه

 رواِن آشنایی شادبادا

 جدایی ها به چنگِ بادبادا

 اسیِر تشنگی بی امانیم

  زالِل لحظه ها مان یادبادا

.......... 

 

 مداِرنکبت

 جنِس کینیندانم ازکدامین 

 که خاِر دیده ی دنیا ودینی

 مداِر نکبت اندوِز زمانی

 شراِر ظلمت افروِز زمینی

............ 

 

 مشِت کور



 مزن مشکن دِل احساِس مارا

 مکن ویرانه بنیاِد صفارا

 دگردست ازسِرآیینه بردار

  به مشِت کوراگرکردی عصارا

........ 

 نورهللا وثوق
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 صداِی آیینه

 

 آری بهاِر خندِۀ شان رنگ وبو نداشت

 فصِل مرور خاطره آبی به جو نداشت

 رنگِ شکوفه ازرخِ بستان پریده بود

 بالی به اوجِ شاخه سِر های وهونداشت

 یادی نشاِط زمزمه ها راگذر نگرد

 چشمی هواِی منظره ی گفتگو نداشت

 یا من اسیِر وسوسه ی ناشیانه ام

 یاکس صداِی آیینه ی در گلو نداشت

 دالر دلیِل داور هردار ودسته بود

 هرگز دلی به سکه ی اندیشه خو نداشت

 عشقی به کوی مصلحتی سر نمی کشید

 مهری به جاِی منفعتی آبرونداشت

  هزار ساله سِر چارسو ولی چاکِ 

 یک رهگذر نشانی رمِز رفونداشت

................ 

 . نورهللا وثوق
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 راِی مردم

 دلبِر تردست

 بگو آن دلبِر تردسِت مارا

 کجاکردی دالور هسِت مارا

 ازین چشمک زدنها حاصلی نیست

 رانگاهی کو که گیرد دسِت ما

.......... 

http://norollahwosuq.blogfa.com/


 سرویِس زنگ

 هواآلودِۀ ویروِس رنگ است

 بساِط سینه ها سرویِس زنگ است

 سخن از بوِی پاِک آشنایی

 زمن گرراست می پرسی جفنگ است

........ 

 

  سایِت رای

 ستاِد اتکاِی دل دروغ است

 اال ای همزبان مشکل دروغ است

 به سایِت رای یاران پانهادم

 سخن ازحق وازباطل دروغ است

......... 

 

 رواِن قصه ها

 نهادم دربِن این خانه پارا

 شکافیدم رواِن قصه هارا

 دروِن پرده ها هرگزندیدم

 به جز روحِ سترگِ اژدهارا

........ 

 

 حلقه درگوِش 

 چه می گویی چنینیم وچنانیم

 فالن ابِن فالن ابِن فالنیم

 به خودآ تابه چشِم دل به بینی

 احلقه درگوِش جهانیمسراپ

....... 

 

 رهکاِر ناز

 به بین رهکاِر ناِز دلبرم را

 زده ازهرطرف بال وپرم را

 اسیِر دسِت هرچه خنده گشتم

 زخود بینم تهی دور وبرم را

................. 

 

 دروغین گریه ها

 زند آتش دِل بوم وبرم را



 به سودا می سپارد سنگرم را

 به دسِت کم مگیری وقِت بازی

 دروغین گریه هاِی دلبرم را

............... 

 

 مسِت گریه

 بپر ازجا که اوجِ اوجِ بازی است

 نشاِن از لحظه لحظه صحنه سازی است

 میاِن خنده هایش مسِت گریه

 نگاهی کن که دلبر ناز نازی است

........... 

 

 سینماِی بی تکت

 بگو فکِر بلنِد ملتفت را

 تماشا سینماِی بی تکت را

 ریه ی بازیگران بینمیاِن گ

 نهانی خنده هاِی کت وکت را

............. 

 

 راِی مردم

 چه اعالنی سِر چارسوق کردند

 صداقت را میاِن بوق کردند

 دروغین راِی مردم را ولیکن

 نهانی دردِل صندوق کردند

....... 

 

 بی پا وبی سر

 نه برخیر ونه برشرداده ام رای

 به چشِم شوخِ دلبرداده ام رای

 ازناظراِن مسِت دلدار بپرس

 که من بی پا وبی سرداده ام رای

........ 

 نورهللا وثوق
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 رأ ی باطل



  

  

  با الهام از : سقوِط تصویر کاندیدی که یک کشته ویک زخمی برجای نهاد

 

 

 تصویِر قشنگ

 چه تصویِر قشنگی داره دلبر

 درنگِ رنگ رنگی داره دلبر

 نشانی کرده تاالِق سرم را

 به دسِت دیده سنگی داره دلبر

.............. 

 

 سقوِط عکِس 

 صداهاِی بم وزیرت مراکشت

 نگاِه مثِل شمشیرت مراکشت

 شدم خیره به باالِی هوایت

 سقوِط عکِس بی پیرت مراکشت

........ 

 

 گنج باد آورده

 جا پرواِی رنجی داره دلبرک

 شریِک نکته سنجی داره دلبر

 قسم بر ریز وپاِش خوِن مردم

 که بادآورده گنجی داره دلبر

........ 

  

 هرِم سیاست

 زبوِی وعده ها دل تب گرفته

 دِل جاهل وعاقل تب گرفته

 زبس ُهرِم سیاست رفته باال

 در و دیواِر منزل تب گرفته

............ 

 

 رأ ی باطل

  دیوانه با عاقل نسازم منِ 

 دمی با گیر وداِر دل نسازم

 مکن وعده خالفی نازنینم



 که رأ ی داده را باطل نسازم

............. 

 

  زوِر چپه دوربینِ 

 زهرچه بوِی نامردی به دورم

 که نامردی نسازد با غرورم

  پس ازرأیت به زوِر چپه دوربینِ 

 نمی بینی مگر هنگاِم چورم

......... 

 

 ادرشیِر م

 نخواهی رفت ازچنگاِل ما، در

 ولوباشی به بالیِن ُکما، در

 ولی برجاِن خصم ار شیر گردی

 هرآنچه نوش کردی شیِر مادر

........... 

 

 یک ذّره پاداشت

 دهاِن وعده ها بوِی صفا داشت

 بهاِر دلخوشی از بهِر ما داشت

 قواِم قوِل یاران راکه دیده ؟!

  به قدِرناخنی یک ذّره پاداشت

......... 

 

 پاِی وعده

 چه پهنه سفرِۀ سودای وعده

 به بین برطعم وبوِی ر أی وعده

 دریغ از وعده های سست بنیاد

 که لنگه چون همیشه پاِی وعده

.......... 

 

  دار عکس

 مشو مغروِر موجِ کامگاری

 اگرچه سیِل بختت گشته جاری

 مداِر زندگی را کج مبینی

  که مثِل عکِس خود روزی به داری

......... 



 

 دریاِی دوالر

 غنیمت می شمارد هردمی را

 بود قانع زیاِد هر کمی را

 پِی پیمانِۀ دریاِی دوالر

 به بیگاری گرفته عالمی را

........ 
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 پانوشت:

 غارت-چور:چپاول-0

 : چپه دوربین : تلسکوپ قوی -2

 

 موسیقِی آتش

 

 دسِت مهربانی

 مرابیخود به هرسو می دوانی

 مکن باپاِی لنگم ناجوانی

 بیا پیماِن دل راتازه سازیم

 بده دسِت خودت را مهربانی

.......... 

 

  کاپِی آهنگ

 چه کاپی می کنی آهنگِ مارا

 بخوان آواز پاِی لنگِ مارا

  اال ای سنگِ راِه مهربانی

 مزن برسینه هرسوسنگِ مارا

........... 

 

 جذر ومدِّ 

 من ازخوب ومن از بد می گریزم

 زجذر ومدِّ بی حد می گریزم

 به دنباِل نگاِه سرفرازی
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 زهفتادودوسرحد می گریزم

...... 

 

 صداِی تلخِ 

 من شوری ندارد صداِی تلخِ 

 به غیر از ناله منشوری ندارد

 نشاِن آرشی را از که گیرم

 که این کوچه سلحشوری ندارد

......... 

 

  دیواِر تباهی

 عجب دلتنگ می خواند قناری

 قفس راننگ می خواندقناری

 به رغِم در و دیواِر تباهی

 سروِد جنگ می خواندقناری

................ 

 

 داّلل

 والل داریم نگاِه گیج وگنس

 دلی از غصه ماالمال داریم

  پی نابودی اندیشه هامان

 به هرسویی دو صدداّلل داریم

......... 

 

 زعِم گیج

 چرا آیینه ی در رهگذر نیست

 چرا از رویِش دلها خبر نیست

 گماِن من به زعِم گیج اینان

 به جز امروز فردایی دگر نیست

................ 

  

 دسِت مردن

 کس دل دادن ازچیستبه هرناکس و

 سپردن تن به دسِت مردن ازچیست

 پِی سرسامِی اهل و عیالت

 دِر همسایه راکوبیدن ازچیست



......... 

  

 موسیقِی آتش

 سپردن تن به سیِل آهن ازچیست

 فرورفتن به غم تاگردن ازچیست

 به موسیقِی آتش دل نهادن

 علیِه شیوِن مردوزن ازچیست

....... 

 

 الل

 مال بادازمهِرت سینه ماال

 زهرچه جزتوفارغ بال بادا

 اگرجزنامت آرم برزبانم

 الهی این سخنگوالل بادا

........ 

 

 غم انگیز

 به جانم آتِش مهرت شده تیز

 چه میخواهی بگوازفصِل پاییز

 میاِن گلشنی درکاِم طوفان

  تماشایت غم انگیزه غم انگیز

................... 
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 نفرت نهاد

  

  

 به زنان دربنِد سرزمینم

  

 نفرت نهاد

  اسیروبی کس و بی سرپناهی

  به زیِر پاِی آتش فرِش راهی

  نکشتی ونبستی ونبردی

  ازان روراهِی لسِت سیاهی
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................ 

 

 چنگِ جانی

 جفا راِه نهانی می سپارد

 به آن رسمی که دانی می سپارد

 به سر داردسِرسوداِی سازش

 تورا درچنگِ جانی می سپارد

.............. 

 

  آیینۀ داران

 خبرپشِت خبرکش دارد ازنو

 تالشی بوِی آتش داردازنو

 دِل آیینۀ داراِن صفارا

 زسنگِ کین مشوش داردازنو

........... 

 

 خیره خو

 چه گویم ازدِل هردم شهیدت

 سیاهی ازچه بسته راِه دیدت

 چراظلمت نهادی خیره خویی

 کندازخیروخوبی ناامیدت

.............. 

 

 سیناِی سفر

 زالِک نامرادیها بَدَرشو

 صداِی سامری راپرده درشو

 فروشد فَّرفرعوِن فالکت

 سفرشو سروِد سبِز سینایِ 

........ 

 

 سراز نو

 به کوِه همصدایی مستقرشو

 حدیِث سربلندِی هنرشو

 مبادادست وبالت راببندند

 سراز نو زندگی رابال وپرشو

........ 



 

 پاِی بوناکِ 

 رسیده پاِی بوناِک عدویت

 تفنگش رانشان کرده به سویت

 پریده رنگم ازکابوِس وحشت

 زهرسوسنگ می باردبه رویت

......... 

 

 نفرت نهاد

 دِل اندیشه راباتورکن ای زن

 تفنگِ فکِر خودراپرکن ای زن

 به سوِی دشمِن نفرت نهادت

 نگاهت راپرازآجرکن ای زن

....... 

 

 برده

 خداوندا زن این کو ، چه کرده

 چرا آزاده گردد باز برده

 دِل آیینِۀ عالم شود آب

 برافتد گر ازین افسانه پرده

....... 

 

 سپر

 از سر به در کنهواِی گریه را 

 امیِد دشمنت را دربه درکن

 به زن خنجر به قلِب رهزِن هوش

 صدایت را درین میدان سپرکن

.............. 

 

 چشِم غفلت

 مترس ازیورِش خاشاک ای زن

 بزن برچشِم غفلت خاک ای زن

 چلیپایی بکش بر تیرگیها

 بشو مثِل سحربیباک ای زن

......... 
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 پای بردگان

  

 خوراِک هوِش 

 غروِر قرِن غارت را شعاریم

  به هرچه غیِر غیرت هی به کاریم

  بود خوراِک ما تاکی شرارت

 چه خوش گر ریشِۀعشقی بکاریم

.......... 

 

  دشِت سینه

  میاِن خانِۀ ما دو د تاکی

  در و کلکیِن دل مسدود تاکی

  زموجِ آِه سیما وسپیده

  به دشِت سینه جاری رود تاکی

......... 

 

  سایِۀ سارا

  تماشاکن شتاِب شعله هارا

  ببین برسایِۀسرساِم سارا

  اسیِر انتحارت گشته شهری

  ی تابکی روِی خدارانبین

............. 

 

 ترحیِم روان

 چودیدی هوِش ماآتش زبان است

 مپنداری که جشنی درمیان است

 شِب میالِد اوجِ زندگانی

 درینجا روِز ترحیِم روان است

....... 

 

  پای بردگان

  بزن بر فرِق آن اندیشِۀ مشت

http://norollahwosuq.blogfa.com/


  که برروِی هوسهابرنیاشفت

  به مرداری نیرزدآن تنی کو

  دِل خودرابه پای بردگان کشت

......... 

 

  انگشت وخروار

  به آیین دل اندیشان مکن پشت

  مزن بر دیدِۀ آئینه ها مشت

  بیا تا پاِس مردی را بداریم

  نمک خوردن چه خروار وچه انگشت

.......... 

 

  رگباِردانش

  دمی مردانگی را امتحان کن

  خودت را پشِت رمِز دل نهان کن

  ِش رگباِر دانشبه زوِر آت

  دوچشِم خیرِۀ شب را نشان کن

........... 

 

 روِز مادر

  ازان حالی که دیدم در گذشته

  دگر کار از من وتو در گذشته

  به بین بر دیدِۀ خونیِن میهن

  چه روزی برسِر مادر گذشته

.......... 

 

 شیِر شهر

  دری بر روِی دلها وانمانده

  براِی ر فتِن دل پانمانده

 حتی زدسِت تشنگی هادگر 

  نفس در شیِر شهِر مانمانده

.............. 

 

  روی بردگی

  چراباهرچه بدحالی بسازیم

  بیا تادیده را حالی بسازیم

  هال تا جاغوِر صدتیِر دل را



  به روِی بردگی خالی بسازیم

........ 

 

 رام آتشگر

 عطش تاکی بگیره در برادر

 بزن بر تشنگی ها سر برادر

 غنچه هاِی خفته درآه پِر این

 َمبادا رام آتشگر برادر

...... 
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 پنالتی

  

 آتش شکن

 مهیا بهِر جنگِ تن به تن شو

 عیِه جهل وجوِر ماومن شو

 به سوی سنگِر سوداِی ساحر

 شعوِر شعله ی آتش شکن شو

......... 

 

 بازِی فینال

 شتاِب شهپِر بالم چه زیباست

 پَِرش دراوجِ اقبالم چه زیباست

 غروِربازِی زشتت چه دلگیر

 گِل نازِی فینالم چه زیباست

................ 

 

 توِپ فوتبال

 مثاِل دوِر هر ساله دِل ما

 کج اقباِل کج اقباله دِل ما

 شده بازیچه ی جاِم جهانی

 گمانم توِپ فوتباله دِل ما

............ 
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 دروازه بان

 به بین بازِی دستاِن نهان را

 که کرده گیج آهنگِ جهان را

 من وتو راهیی بی خانمانی

 خریده دشمنت دروازه بان را

......... 

 

 پاس

 به میداِن خودی گشتی روانه

 اال همبازِی رنگِ زمانه

 دلم را سوِی دشمِن پاس دادی

 سرافکنده چه برگردی به خانه

....... 

 

 پنالتی

 ازین درمیزنی خودرا به آن در

 ِن داوربود دسِت من و داما

 من وتوهردوگرچه صفِرصفریم

 ولی شوِت پنالتی مانده دلبر

........ 

 

 بازِی اتن

 بنه یکسو ره ورسِم کهن را

 مزن آتش بهاِر خویشتن را

 مکن ای همسفر بردوِر باطل

 دوباره فکِر بازِی اتن را

......... 

  

 ُمَربِّی محبت

 دوباره عقده ها گردیده تهییج

 ویججفادارد به دل سوداِی تز

 زترکیِب ُمَربّاِی سیاست

 ُمَربِّی محبت گشته سرگیج

............ 

 

 مشِق تیم



 درین دوره ِچها تعلیم دادند

 که میهن را به غم تسلیم دادند

 به این تیمی که دورت را گرفتند

 گمانم درس ومشِق تیم دادند

......... 

 

 جیم

 تِن بازیگران رانیم باید

 ازین بازی برادرجیم باید

 ان گشته ازنوطالِب جنگدِل ش

 چلیپا برسِر این تیم باید

............ 

 

 کوچه ی اسرار

 به هردوری بسی تکرار گشتم

 به ِگرِد کوچه ی اسرار گشتم

 گلی بودم به دسِت هرچه نامرد

 ولی در دیده ی شان خارگشتم

............... 
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 الفبا

  

  

  شورِش اندیشه

 به زوِرشورِش اندیشه یارا

 سِر شب را ببر ازریشه یارا

 بَُکن خوِن سیاهی را زهرسو

 به هر رنگی میاِن شیشه یارا

........... 

  

 پا به گل

 بگو اندیشمنِد پا به گل را

 بگیر ازروِی همت دسِت بل را

 گذرکن ازسِر الِی تعصب

http://norollahwosuq.blogfa.com/


 گشابرروِی یاران شهِر دل را

.........  

 

 قوم وخویش

 زتار وپوِد ریشه ریش ریشیم

 به پاِی قامِت اندیشه نیشیم

 شنیدم اززباِن بستِۀ دل

  که ماباناجوانی قوم وخویشیم

............ 

 

 الفبا

 به زیِر شرِم شهرمعروِس سر

 الفباِی تعصب گشته َمَهرم

 به هرچه واژِۀ آغشته با ِمهر

 الی قاِف قیامت قهِر قهرم

........... 

 

 آژیِر غرور

 سروِد سرخِ آژیِر غروریم

 ترنُّم بخِش هر تیِر تروریم

 ازانرو ناله ات راکم شنیدیم

 که ما دراوجِ قدرت کر وکوریم

........... 

 

 دستِۀ کوران

 مسایِۀ هارا می زنی سردِل ه

 نگردی بر مگر بادیدِۀ تر

 میاِن دستِۀ کوران درآنجا

 مقرب تربرادر آنکه کرتر

......... 

 

 نماد

 نماِد فتنِۀ آخر زمانیم

 به هرچه غیِر ایمان همزبانیم

 صداِی های وهوِی جانیان را

 به روِی هرد ودیده حامیانیم

........... 



 

 تجارت پیشه

 نشستیم و شبی اندیشه کردیم

 به ناِم دین تجارت پیشه کردیم

 وطن بنگرکه با همدستِی غیر

 چسان خوِن تورادرشیشه کردیم

........... 

 

 آهوِی ایمان

 بر انداِز نظاِم نام وننگیم

 به جاِن آهوِی ایمان پلنگیم

 شده خاِر سِر راِه محبت

 نمیدانم که از جنِس چه سنگیم

.......... 

 

 یشه هاخوِن ش

 بالِی جان چه کس غیِر تِن ماست

 چه کس جز گرگِ غفلت رهزِن ماست

 چنان با سنگِ سینه همصداییم

  که خوِن شیشه ها برگردِن ماست

.......... 

 

  قطاِر لحظه ها

 زبس ازشیشِۀ شهرت خماریم

 به روِی گردِن اندیشه باریم

 قطاِر لحظه هارا داده از دست

 ماسیِِر گریه هاِی خنده داری

........... 
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 زرخرید

  

  



  َجِری وَجَوک

 جنوِن جهِل مجهوِل جفنگیم

 به پاِی هرچه لنگی نیِش سنگیم

ِِ میالِد تفکر  بالِی جاِن

 َجِری وَجَوِک جنگِ تفنگیم

 

 بوِی جهلِ 

 زدسِت بوِی جهِل خودبه جانم

 دماغم را بالِی جاودانم

  شده جاِر سِر چارسوِی دلها

 که من بازیچِۀ دسِت جهانم

......... 

 

 نمادِ 

 میاِن شعله خودرا می گداز م

 شرارت را نماِد سرفراز م

 زبس باجهل ونخوت خوگرفتم

 زهرچه غیِر نفرت بی نیاز م

........... 

  

 روحِ ناجوانی

 بگوتاکی چنین کوته نظر دل

 به کنجِ ناجوانی مستقردل

 مشو با کرگسان همدسِت پرواز

 قابان بال و پردلبکن وا باع

........ 

 

 زرخریدِ 

 مکن با اشِک حسرت دیده تر دل

 فراتر از نگاِه خو د بپَر دل

 نمی خواهم تورا مثِل حریفان

 غالِم زرخریِد کور وکر دل

.......... 

 

 رنگِ استقاللِ 

 بناِی ِذلَّتی تأسیس کردیم

 خجالت راسراپا خیس کردیم



 سخن ازرنگِ استقالِل دل شد

 راسرویس کردیمدهاِن دیده 

......... 

 

  تزریِق ریا

 نگرباال وپسِت لحظه ها را

 تماشا فرد فرِد آشنا را

 به بین دررگِ اندیشه هاشان

 بالِی خوِن تزریِق ریارا

......... 

 

  بوِی وحشت

 زصبحِ سربلندی عارکردم

 به گردن بردگی رابارکردم

 زبس ازرنگِ وحشت بوگرفتم

 تورا از آدمی بیزارکردم

................. 

 

 تُبره وآُخر

 بودازهرکجایی پُر دِل من

 شده همسنگِر ُسرُسردِل من

 بگیرد امتیازازصلح وجنگش

 خوردازتُبره وآُخردِل من

................... 

 

 هیوال

 هیوال سان به پاکردی هیاهو

 گرفتی پاِی دلهارا زهرسو

 چه بد دیدی زباراِن محبت

 که ازخون وطن جاری کنی جو

................. 

 

 شرنگی بجای شهد

 شرنگی را خیال شهد کردیم

 بجای حق بباطل عهد کردیم

 بپای خود بسوی دار رفتیم



 عجب مردانه جد وجهد کردیم

............... 
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 درِس هندسه

  

  

 ساِز همسایه

 هوسباز  طنّازِ   شوخِ   اال یا

 مشوباساِز همسایه همآ واز

 سروِد سرِد سرما را مده سر

 مینداز    را  ما  آوارِۀ   دِل 

................. 

 

 سرقفلی

 ناِز نازی  دلبر  هرچه   میاِن 

 بازیشهِر دلهارا به   گرفتی 

 سرقفلی ُمهِر لبانت  و  من

 بده امری که صاحب امتیازی

......... 

 

 جادِۀ عشق

 تو طالِب رازی نگشتیم  من و

 نگشتیم  همآوازی  به دنبالِ 

 عشق   جادۀِ   انفجار  براِی 

 رفیِق دست ودلبازی نگشتیم

........ 

 

 یاران  رأیِ 

 می شود آیاکه روزی  نصیبم

 زیآتش فرو   دلبِر   با  دمی

 همآوا  یارانِ   رأِی   شوم با



 لندرکروزی  سوار خودروِ 

......... 

 

 پارۀ  آتش

 دِل من باهوس هم دست گشته

 به سوداِی کسی پابست گشته 

 چند     پارۀِ   آتش  معتادِ   شده 

 گشته  مست  انفجاری  زبوِی 

....... 

 

 چارِۀ چور 

 شر و شوری نکردی  فکرِ   دال

 نکردی  سوری  لقمۀِ    هوایِ 

 چراگشتی به پشت حرِف ایمان

 نکردی  چوری  چارۀِ   چویاران

............ 

 

 بادی گاردِ 

 نمی دانم چه سازم باغرورش

 ندارداین دِل وامانده زورش

 بپرسید  زبادی گارِد احساسش

 روادیِد حضورش  دهد دل را 

........ 

 

 دسِت حنا

 من رو  پیِش   شده دسِت حنایت

 هیاهو  رنگی نداری ای   دگر

 نگاهم   راهِ   سر  خارِ    شدی

 به ابرو خم    اگرچه نیاوردم 

......... 

 

 درِس هندسه

 جفا استاِد خویشیم   در الجبرِ 

 مثِل همیشیم   فزیِک هوا به 

 نقشِۀ نابودی خویش    برایِ 

 به درِس هندسه ازجمله پیشیم

............ 



 

 فضای هوش

 ر جوِش مارامزن باال براد

 گرفته ِمه فضای هوِش مارا

 کدامین لهجِۀ عاشق تباری

 مارا  خداوندا کند وا گوِش 

...... 

 

 درِس صدا

 بشوران همکالسی های مارا

 شان بخوان رمز صدارا  به گوِش 

 نویدی   آوایِ    همپای   اگر

 فتنه ها را  مشتی دماغِ   بشو

.............. 
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 پانوشت

 چور:چپاول-...ا

 

  

 جنایت  سرویِس 

 

  

 سیلی

 گردن امیدم رابه تکرار بزن 

 بکن سیلی به روِی عاشقان وار

 تشویِش جنایت   رفعِ     برایِ 

 صداقت رازراِه خویش بردار

................. 

 

 فرماِن آزادی

  دسِت هربیگانه خورا   فشارم

 شوم قربان صداهاِی دورو را
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 دهم فرماِن همیاری به تکرار

 عدورا   فتنه پروردِ    سرانِ 

........... 

 

   دستوِر وفا

  وفا انصاف کردم دستوِر   به 

 به هرکه جزخودی الطاف کر دم

 دلی بود  سر هرکجا اهلِ   زدم

 شمار ا صاف کردم  راهِ   سرِ 

........ 

 

 نقِش یاری

 تاطرحِ کاری ر ابریزیم  بیا

 رابریزیم به دشمن نقِش یاری

 ایمان  فکرِ  قلع وقمِع  براِی 

 همسایه داری رابریزیم  پیِ 

....... 

 

 جنایت  سرویِس 

 گواه است در و دیواِر همسایه 

 که اینجا خودسری ها راپناه است

 جنایت  سرویِس     دورِ  براِی 

 دِل من بهترین اِستاد گاه است

......... 

 

 اشتباه

 همآوایی به این منزل گناه است

 اشتباه است    نیکوسپردن  رهِ 

 اشک وآِه دلها به  حتی  نگه 

 بالِی جاِن چشِم راه راه است

......... 

 

 سیِل آتش

 از نگاهی  د برنخیز صدایی 

 این دل گواهی   بر تبِ   نبینم

 آتش  سیلِ   ز دستِ    نجاتم ده



 الهی     یا  الهی  یا الهی 

........... 

 

 مرِد موفَّق

  دِل من  ق شوموفَّ  مرِد    یکی

 به هر در اهِل تق تق شودِل من

 درین شامی که باطل می درخشد

 مطلق شودِل من صبح   که گفته

........... 

 

  گنگِ    سرابِ 

 فکِر بی بخاریم  گنگِ    سرابِ 

 پیوسته خاریم  به چشِم غنچه ها

  َسراّما  در  گلشن  سیر هواِی 

 نخاریم   گل را اندیشِۀ    َسرِ 

........ 

 

 زباِن تازه

 ماش همَرِه    معاشرشو معاشر

 باش   تازۀِ    زبانِ    سیاست را

 چپاول چاره ساِز هرچه درداست

 یاراِن اوباش  خوشا ما و خوشا

.........  

  

 بوِی جفا

 انبارگشته      درگلو  صداها

 مار گشته رهگذاِر    که اینجا

 به زشتی کرده عادت  مشاِم ما

 رگشتهبوِی جفا تکرا   َز بَس

  

............... 
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 فرمایش ِ آهنگ
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 بازیگران

 تَر نیاورد  بهارِ    کس  درینجا

  نیاورد   باَور  بَرِ   دَر  امیدی 

 دوِر آتش    بازیگرانِ    اال  

شما کس دَرنیاَورد  َسرازُسّرِ

......... 

 

 موِی درد

 ازین محفل نخیزد بوِی دردی

 دردی  نمی بینی دراوهمسویِ 

 گیسویاِن این همه یار   میانِ 

 موِی دردی   شودپیداخدارا

.......... 

 

 سرشار  شادیِ 

 که این دلبرگرفته   درین محفل

 مستی سرگرفته  بزن ساغرکه

 سرشاِر حریفان  شادیِ   و  تو

 من در گرفته   خانۀِ     اگرچه

......... 

 

 دیده درا

 داییگرفته حاِل ما را تکص

 بگوتاکی چنین دیده درایی

 سرودی تازِۀ رامی دهی سر

 جدایی واجدایی واجدایی

............ 

 

 داِم صلح  

 آهوِی دل راپلنگش بگیرد

 به قرباِن نگاِه تیزچنگش

 به داِم صلح اوافتاده شهری

 چه می پرسی ز رمز وراِز جنگش

......... 

 

 فرمایش ِ آهنگ



 کالِس درِس صلح وزنگِ تازه

 دلبر رنگِ تازه  ه بحثِ گرفت

 درودیوار مکتب   به رقص آمد

 ازین فرمایش ِ آهنگِ تازه

....... 

 

 سنگِ مردم

 مردم    آهنگِ    شدم آیینۀِ 

 به سینه می زنم هی سنگِ مردم

  امتیازی  پیاپی    گیرم  همی

 ازصلح وگه ازجنگِ مردم   گهی

........... 

 

 امتیاز

 زدم آتش به جان وماِل میهن

   تم لحظه لحظه حاِل میهنگر ف

 به هررنگی بگیر م امتیازی

 منم سرمایِۀ اقباِل میهن

....................... 

 

 رگبار

 چراهموارکردی  شب را  رِه 

 به دستت روِز خودرا تارکردی

 نشانه  را  آشنایی  گرفتی 

 به سوِی هرچه دل رگبارکردی

............... 

 

 کاسِۀ لبریز

 علیِه جنگ وجهل وجوِر جبرم

 لبریِز صبرم   کاسۀِ    بر  نگر

 برکنم کاخِ هوس را  ز ریشه

 صداِی َصیحِۀ سیِل ستبرم

.............. 

 

 َگرِد نامردی

 وطن راَگرِد نامردی گرفته

 َسِر هرتپه راَگردی گرفته



 آزادِۀ بود  چهرۀِ   به هرجا

   ورم کرده تِب زردی گرفته

....... 
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 نفرِت َسیّار

 سرافراِز دیارم به اموزگارانِ 

  

  

    گردتباشیر

 را بسته کردی بادل شیر   دلت

 شمشیر زدی بادانشت بر فرق 

  سوای شیرمادر میدان    درین

 تباشیر  گرد  مگر ننوشیدی  

........................ 

 

 جرجِر رگبار

   وبازارجاریست  کوچه  هوس در

ه هاِی زارجاریست  به جانِ    َضجَّ

 سرشاِر محبت  صبحِ    به سویِ 

 رگبارجاریست  جرجرِ    جنو نِ 

............. 

 

  قعِرغارت

 قعِر غارت شو دِل من   ستون 

 شودِل من    غیرت   علمبردارِ 

 درِس نفرت  از سیاهی   بیاموز

 نم  دلِ   شو   مهارت    معمایِ 

.................. 

 

 صبحِ   جوابِ  

 نگارا  دلها را  فکرِ   نکردی

 رانگارا  ما  زدی سر ،مستیِ 

 چه خواهی داد بااین دل سیاهی
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 نگارا  فردا را  صبحِ    جوابِ 

......... 

 

  غارِت احساِس 

 لوچ کردیم  درودیواِر دل را

 لحظه هارا پوچ کردیم   تمامِ 

 مردم   براِی غارِت احساِس 

 جنایت کوچ کردیم  فصلِ سرِ  

............. 

 

 نفرِت َسیّار

 زندگانی داربرپاست  به کویِ 

 َسیّار برپاست   نفرتِ    نفیرِ 

 دل   آبادی  نقشۀِ    به جایِ  

  برپاست   آوار  هرتپۀِ    سرِ 

............. 

 

 آتش نشانی

 فریاِد نگاهم    انبوهِ   من و

 دیدگاِن راه راهم  بر   ببین

 نشانی تابه محشر به جزآتش

 درین وادی گناهم   نمی بینی

........... 

  

 آِب ایما ن

 دانم که ازآتش چه دیدیم  نمی

 ناامیدیم   مگر از آِب ایما ن

 ویرانه کردیم  بهشِت دیده را

 جهنم رادرین وادی نویدیم 

............. 

 

  لغو پروازِ 

  دالآتش به جاِن شعله هاشو

 سفیِرسرفراِز سوِز ما شو

  چه سود از لغو پرواِزمحبت 

 پروانه هاشو  دمی بال وپرِ 



................... 

  

 دیداِرچمنزار

 کجاکردی دِل مستانه ات را 

 ات را  خانه  چراکشتی چراغِ 

  دیدی زدیداِرچمنزار  چه بد  

 چسان گلخانه ات  زدی آ تش

............... 

 

  بهار دید

 بهار دیدباشیم  چرا خار

 ل تهدیدباشیمبرای بوِی گ

 دوِر عرفان  ای مدعیِ   مباد 

  تولیدباشیم  که مافرهنگِ بی

.................... 
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........... 

 

  

  فلِم لحظه ها

  

 

   تفنگ هوش 

 نداره  کسی با عشق دلگرمی  

 نرمی نداره  دل سر   دلی با

 چسان با لشکر غم واستیزم

 تفنگ هوش من مرمی نداره

............................… 

 

 گرگ ومیش

 دلبِر من     خویش داره    هوایِ 

 داره دلبِر من  پیش    در   سفر

 فضا یکباره گرگ و میش گشته
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 دلبرمن   داره   تشویش    کمی

........ 

 

 دیدۀ درایی

 نوآشنایی  سراز  سر ،   گرفته

 همنوایی     نوایِ    بزن مطرب

 عالمی را   به کاِم خود ببینی

 درایی     مردم    دردیدۀِ   اگر

........ 

 

 به جان زدنها

 و گاهی باد داره  خندان   گهی

 خاموش وگاهی داد داره  گهی

 به جاِن هرکه بینی  خود را  زده

 داره  یاد  دلبر  چه چمهایی که

......... 

 

 چشمک

 چه چشمک میزنه یار    تماشاکن

 وقتی عینک می زنه یار   خصوصن

 همسایه ها مان    ازدیدۀِ     ببین

 به هرسویی که شد چک میزنه یار

...…. 

 

 فلِم لحظه ها

 به فلِم لحظه ها بازی چه زیباست

 به همبازی هماوازی چه زیباست

 منفی دلبر   و   مثبت     نقِش   ز

 صحنه طنّازی چه زیباست   میانِ 

........ 

 

 صدای قاب

 نگشتی تا بببنی   من   به ِگردِ 

 قاب چینی   صدای  رسمِ   ره و

 عیش ونوشی تازه گردان  دماغِ 

 زدستم به بینیرسیدی گرچه ا

........ 



 

 چاِه قانون

 چه رنجی راکه من پیهم کشیدم

 نم کشیدم   قانون   چاهِ    میانِ 

 خویش کردید   اشکِ   مرا معتادِ 

 زدسِت تان مگر من کم کشیدم

....... 

 

 واژِۀ نفرین

 خریدم    سیاست را    خود آموزِ 

 دویدم   او  حرفِ     حرف    میانِ 

 مردم    نفرینِ    واژۀِ       غیرِ    به

 ندیدم    شیرینی  حرفِ    ندیدم

......... 

 

 درِد بی دردی

 ،َگردی برادر  دل   ازدستِ    شدم

 گپ چه میگردی برادر  ِگردِ    به

 همه دردم همه درد   همه دردم

 برادر  بی دردی    دردِ   از  فغان

............ 

 

 آتش سوار

 که میگوید که عاقل بودم ای یار

 غافل بودم ای یار  قصهز ا صِل 

 آتشسوارند      من    یارانِ     همه

 به غیرازمن که دلدل بودم ای یار

.............. 
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 ساقِی سیاست

 

 بیگانه  خودروِ 

 به پنداری که مرداِن رشیدیم



 جدایی را کشیدیم     اتوبانِ 

 خودرِو بیگانه گشتیم   سوار

 بالها را به جاِن خودخریدیم

.......... 

 

 ناسپاسی

 گشته دلبر  هاسی  اگر یکباره

 گشته دلبر    ناسپاسی   اسیرِ 

 را کرده هروینی نازش  جهان

 گشته دلبر  دیموکراسی   بُتِ 

.................. 

 

 فصِل جدایی

 زبس فصِل جدایی ناِز نازاست

 شِب وصِل جنایتها دراز است

 خودی رادَر زهرسوگشته بسته

 ولی برروی هرچه غیره بازاست

............. 

 

 درهاِی بسته

 چه گردی روِی احساسم نشسته

 که بینم چهره هارا زاروخسته

 به هرسویی که دل پامی گذارد

 نمی یابد به جز درهاِی بسته

............ 

 

 ساقِی سیاست

 مستت  بوِی پستی کرده  اگرچه

 قدرت پرستت   نشَّـه سرِ    شده

 سیاست  که ساقیِ     ترسم  ولی

 روِی دستت   بریزد آِب سردی 

................... 

 

 ُمرداب   حریفِ 

  دِل تو   آبه   مردگی   برایِ 

 دِل تو  ُمردابه  هرچه  حریفِ 

 زندگانی    گلویِ    گرفته از 



  دِل تو  ارعابه  مگر همدستِ 

........... 

 

 بالِی جان

 که می گویدبهاری گشته این دل

 شرمساری گشته این دل  تگرگِ 

 پاییز  نامردی   همدستِ    شده

 یاری گشته این دل   بالِی جانِ 

............ 

 

 کشتِی تجاری

 فراری گشته این دل   فراریِ  

 بی قراری گشته این دل  نمادِ 

 وارش چیِن درِد هرچه آهستس

 که کشتِی تجاری گشته این دل

.......... 

 

 سلوِل غربت

 رهایی  خاموِش   فریادِ      منم

 جدایی     ناجوانیِ    چنگِ   ز

 تنگِ غربت  درسلولِ     فسردم

 آشنایی     ای ضمیرِ     کجایی

.............. 

 

 نسِل تبعیدی

 نوروز جمشیدی بگویم  چه از

 خورشیدی بگویم چسان ازسالِ 

 ندیدم جززسیاهی درهمه عمر

 بگویم  که براین نسِل تبعیدی

........ 

 

 رنگ شادمانی

 گرفتم  پهلو  دل  بحرِ   کنارِ 

 گرفتم  به رنگ شادمانی خو

 غیرازچشِم پاِک مهِرمردم  به

 من ازهرچه که دیدم رو گرفتم

.......... 
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 سه شنبه

 

  

 صندلی دورانی

  

  

  

 انسانی است  بهار  فصلِ   فصل 

 بارانی است   دیده   در و دیوار

  آهم     قطرۀِ    قطره     قامت 

   نیسانی است      آسمانِ   هم قد 

 مژ ده می دادی    را که  سحری

 طوفانی است   انفجارِ     مطلع 

 مسیِر احساسم  و عرِض    طول

 است  حیرانی   سپاهِ      رهگذار

 طاقِت طاقم      طاقِ  سر    سرِ 

 پشیمانی است  از   تقدیری  لوحِ 

 رویاها  شهیِد     نعش   روِی 

 قربانی است  از هدیه هایِ   سخن

 زنگی  گریۀِ     خانه   هر  دِر 

 زندانی است  طفِل خنده  که چرا

 جاری   حظه هال  سیل از چشِم 

 آب درمانی است   درحالِ   جاده 

 داغ است  دوستان   جمعه بازارِ 

 جیِغ ارزانی است  جیغ  همه جا

  حراجی    بلندِ     جاِر    جار

 فراوانی است  مرکِز   شهر ما 

 ایمانست  چرخِ     لیالم     گاهِ 

 دورانی است    صندلی   موسمِ 

 ما      سالۀِ   هزار     آشناِی 

  است  جانی  وِز امروز دشمنِ ر

   دلها       عارفانۀِ       سنگرِ 
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 انسانی است     عدوِ    جایگاه 

 بالی این خانه مهمان     گشته

 من ندانم که این چه مهمانی است

  گلشن    دورۀِ   د رچرخِ   دیده 

 دوش ناله تاوانی است  بر سرِ 

............... 

 کرد   سوالی  از شما  می شود

  قَدَر این بهارطوالنی است؟؟ چه 

  

 نورهللا وثوق

 0953/2/2  پنجشنبه
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 نامردی  قطِب 

  

 شعِرامروِزافغانستان

  

 

 بالیِن دل

 پاگرفته    وجدا ن    درِد    دوباره 

 گرفته    جا   سکوتم   در   صدایی

 من     دِل   بالیِن   روِی    نشسته

 گرفته  باال    مرا    فکِر      سرِ 

......... 

 

 خصلِت فورانی

  ، نشانیم  غیرت  شعله ای    زکوهِ 

 می نشانیم  ذلت   در اوجِ     تورا

 ما  رانیِ فو   خصلِت   از   بترس

 آتش فشانیم     خاکستر     که ما 

....... 

 

 ممنوع   پروازِ 

 همچون شماییم  چون ما وما  شما

  مشاییم  سوداِی    بندِ    در  چرا 

 گشته ممنوع   دلها  پرواِز   ولو
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 در گشاییم  آسمان را  تا  خوشا 

......... 

 

 جهان آرا

 باشیم   پرواز  شاهدِ     تا   بیا 

 باشیم  باز   فکرِ     رایِ آ  جهان

 نشستن پاِی مرگِ است  سرانجاِم 

 باشیم   آغاز     بیا   ستادن را

........ 

 

 نگاِه فکرِ 

 بسته تاکی  رویت  به  دنیا   درِ 

 تاکی     آهسته   زندگی   روندِ 

 خودرا  فکرِ   نگاهِ    ده   تکانی

 خسته تاکی   دسِت نا روایی  ز

......... 

 

 سرگردان

 هواییم  به میدانِ   چه سرگردان 

 ما کجاییم  کجا و  در   جهانی 

 هاپرگرفتند  کهکشان  اوجِ   به

 من وتوبسته ای بی دست وپاییم

....................... 

 

 بمِب ذلت

  بگیریم     از سر   پرواز را    بیا

  بگیریم    سنگر  زندگی   اوجِ   به

 حیرت      درکنجِ   تابکی   نشسته 

 بگیریم  در     ذلت  از بمبِ   چرا 

...................... 

 

 قطِب نامردی

 سِر مرِز جنوبی چون وچند است

 قیِد بنداست   زندگی در  شماِل 

 ز هرسو  نامردی   غباِر قطِب 

 هوِش مابلنداست   مرگِ   برایِ 

........ 



 

 آواِز نازِ 

 باِز همگرایی  رنگِ   چه زیبا

 همگرایی    لحظه سازِ   نماِی 

 پرواز   بود هنگامِ    تماشایی 

 همگرایی     ناِز   آوازِ    پرِ 

............ 

 

 همسایه داری

 سخن از برکِت همسایه داری است

 صداِی انفجارهرگوشه ساری است

 به هرسوخوشه خوشه بمُب نفرت

 نثاِر کوچه هاِی بی قراری است

...... 

 

 ارغواِن گریه

  ری استدشِت چشِم مابها  ازانرو 

 که هرسوارغواِن گریه جاری است

 بود ناله ای ما  هست و      تمامِ 

 سِرهمسایه داری است   ز خیراتِ 

............ 

 نورهللا وثوق
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 0953/2/0   چهار شنبه

 

 

 آشناِی نازنازی

  

  

 شعِرامروِزافغانستان

  

  

 پهناِی صفا

 َشناَور  َشو  مردُم   به اقیانوِس 

 پهناِی صفاسر    زانسوی  بکش

 ناتوانی  دو چشِم   کوریِ    به
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 بزن چون روشنی خودرابه هردر

........ 

 

 نیاگارای دلها

 شوروشری را  آتِش    بشوران

 شراِر محشری را  بر افروزان

 دلها  نیاگارای       بپا کن در

 شرشری را  آشنایی    ز اوجِ 

................. 

 

 اقیانوس

 چسان ازقطره ها مأیوس گردی

   که اقیانوس گردی  نمیخواهی

 بپیوند   دِل مردم  طوفان  به

 افسوس گردی   مباد همباور 

......... 

 

 پرواِزفریاد

 شو  بیا تنهایی ام را بال و پر

 شو  را همسفر   تازۀِ     نهادِ 

 من پرواِزفریاد   چشمِ   از  شنو

 گفته همصداِی کوروکرشو  که

....... 

 

 آیینه گی 

 یارا  روی ژاژ  به  سیلی  بزن 

 یارا  تیراژ   تیره کن  را  صفا

 را  آیینه گی    کاندیشه ای  بیا

 پمپاژ یارا  دل  از ژرفِ    کنیم

............ 

  

  موج فکر

 درخون خفته دارم  هزاران رازِ 

 دارم  ناگفته   لب  زیر  سخنها

 همسفر شو  فکرم  موج  با  بیا

 دارم   ناسفته  دُرِ   دریاها  که

............ 



 

 آشناِی نازنازی 

  نازنازی     آشناِی   کاین  ببین 

 کرده بازی  سرنوشتت   چسان با

 تو   دلِ   کابینِ     بهرِ     نموده

 چهره ه اش را بازسازی  دوباره

.............. 

 

 بوِف پَکر

 دو بامند  بوِف پَکر روی   دوتا

 تشنه کامند   به خوِن هردوی مان

 چند   مردِۀ   سروِد    هم آهنگِ 

 تمامند  خاِم   زندگی    به پیِش 

........... 

 

 اختاپوس

 أیوس گشتندازان م   خود   ازانِ 

 پابوس گشتند   بیگانه را  که هر

 محبت  آغوِش   موجِ   به جان 

 اختاپوس گشتند  عینِ   کم ازکم 

 .............. 

 

 شیره

 حالید   از تباِر اهلِ   گر   شما

 وچوِن قیل وقالید  چند  چرا در

 کلَّه خامی  ناکرده کاری  چرا

 کدوِی هرچه سررا شیره مالید

.......... 

 

 دورهمی لذتِ 

 زیادی وکمی را  پیش آری  چه

 سو نه مزاجِ دمدمی را  به یک

 َجم و غّمِ جدایی   گیجِ    شدی

 دور همی را   لذتِ    ندیدی 

.......... 

 

 نورهللا وثوق



 0953/ 0/ 23   یکشنبه 
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 گوِرحاتم  بر  لگد

  

  

 شعرامروزافغانستان

  

 آیینِۀ باور

 ندارد  صفا گستر   فکِر   دلی

 ندارد  باور     آیینۀِ    بر   به

     خوِن برادر     تشنۀِ     برادر

 و مادر ندارد  خواهر   سیاست

........... 

 

 به هرچه بازی و..

 همی بازی ازین بدرنگ بازی 

 مکن اینگونه گیچ ومنگ بازی

 تو را درمیدهد در دل و دیِن 

 به هرچه بازی وباجنگ بازی

.................. 

  

 در ماند ه

 حواست     رفته  نپرسیدی کجا

 ریاست  آِز    می خورد       سرت را

 آن در  می زنی خود را به  ازین در 

 سیاست   در ماند ِۀ دستِ   شدی

.................. 

 

 برگوِرحاتم  لگد

ه ها   به جانِ   یار  چم میزنه  بچَّ

 میزنه یار  دم   دل   ز استقاللِ 

 اجانب   سِر خوانِ   نشسته بر

 یار  میزنه  گوِر حاتم  بر  لگد

.................  
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   بی ُسر

  دوباره اهِل ُسرُسرگشته دلبر

  دلبر  بی ُسرگشته  خدایا از چه

 خالی به هرسو ُعقده ها را  کند

  دلبر   پُر گشته  از کجا ندانم 

................... 

 

 پُرازخالی 

 اندیشِۀ من بود  خالی  پُر از 

 ریشِۀ من معنا   آبِ   نخوِرده

م به عمری درنیاری  َسر ازِسرَّ

 برپیشِۀ من کسی  پی   نبرده

......... 

 

 تشِت رسواییِ  

 مردم  خود وبینای  کورِ   شدی

 دریای مردم    دیده ای  ندیدی

  رسوایی جهلت   تشتِ    جنونِ 

 فرداهای مردم  بامِ    از   فتاد

......... 

 

 عقِد ُعقده

  بودی سرامد  ولَو  خود  به زعمِ 

 سرآمد   روزت  چرا  نمی دانی

 اعتقادت     بِکرِ    نازِ    عروِس 

   در آمد     قدرت  ُعقدۀِ   به عقدِ 

.............  

 

 دستانِ  

 ز دلها آِن مارا  برده سیاست چه کس 

 زده ایماِن مارا   آتش  چسان

  دستاِن سیاست که گماِن من 

 ز بیخ و ریشه کنده جاِن مارا

............ 

 

 بوی هوا

 برپستی بنایت  گزاری ازچه



 هوایت    بوی   باال شده    چرا

 جهل  گشتی سواِر مرکبِ   چرا

 ه یک کفش هردوپایتچراکردی ب

................... 

 

 گوِش به زنگ

 بر این باور درنگ است  گرچه  تو را

 دلت همداستاِن سُرب وسنگ است

 بزدای   خیره از نگاِه    زنگ   بیا 

 که گوِش عالَم وآدم به زنگ است

........................... 

 

 نورهللا وثوق

  0953 -0- 29  سه شنبه 
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 عروسک

  

  

 : اهدابه بیوه زناِن شهِرکابل

  

 

 آهنگِ مردم

 بزن یار  مردم را زنگِ   پیاپی

 سنگِ مردم را بزن یار  به سینه

 به هرسازی که میخواهی به رقصی

 را بزن یار مردم   آهنگِ   فقط

............... 

  

 بوِی دال

 است  ریشخند   صلحِ    نانِ   از  خبر

 صف اندرصف مصاِف چون وچند است

 جنگ   سفرۀِ     زبانِ   از   شنیدم

 دال هرسوبلنداست  تندِ  بوِی    که
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.......... 

  

 موشک  تاریخِ 

 می شناسد موشک   تاریخِ  مرا 

 ز رمز و راِزهرتک می شناسد

  شهرکابل    مرا پس لرز هایِ 

 مراویرانه بی شک می شناسد

........ 

  

 عروسک

 مرا هر بیوه بی شک می شناسد

 موشک می شناسد  مر ا ازبوی 

 درمیداِن بازی   همسایه   مرا

 به عنواِن عروسک می شناسد

 ............ 

  

 بدلکاران

 ماییم  و ننگ  نام  بدلکاران  

 ماییم جنگ  جاده هاِی  رفیق 

 پَستِی دل  پُسِت   تقدیِم   پیِ 

 ماییم  زنگ هرخانۀَ را  دِر 

................. 

 

  فراموشی 

 ماییم  شیّاد    شعلۀِ   شتا بِ 

 بنیاد ماییم بی   جنگ  نماد  

 در خون شناور  کابلِ   برای

 را یادماییم   غم  فراموشی

......... 

  

 جنوِن انفجار

 آید از ره  یاری   که    مپنداری

 ره  از    آید   نو بهاری   نویدِ  

 ما   همسایه ی   سایه ی   زسویِ 

 ره  از    آید   انفجاری    جنونِ 

............  

  



   شا خِ شیطان

 شا خِ شیطان گشته پیدا  نشانِ  

 ایما ن گشته پیدا   جان  بالیِ 

 بپرسید  بیابانی  گرگِ   ازین 

  اِ نسان گشته پیدا  چسان یکباره

.......... 

  

 واهی

 گیریمواهی ن   و رهِ  چرا رسم 

 نگیریم دل آگاهی    راهِ  سِر 

 آلود  نمی شرمی که از آِب گل

 ماهی نگیریم دیگران    بسانِ 

......... 

 

  راکت  باران

 گردد  تازه  تا زخِم مردم بپا

 آوازه گردد   بلند   ازنو  جنون

 راکت  جرجر باران  صدایِ 

 به هردروازه بی اندازه گردد

..........  

 

 سوِز پسین

 را راه بین   دیدگانِ    چه کردی

 کردی به دنیا اصِل دین را  بَدَل 

 خود سر بزیری  مردمِ  به پیِش 

 ازچه رو سوِز پسین را  ندیدی

  

....... 

  نورهللا وثوق

  0953 -0- 02  پنج شنبه

........ 
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 نوروز  دیدِ 
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 دیارم  یاران  از  کرده   سوالی 

 کی شگفته درکنارم؟؟!  بهاران 

 بی باران بگریید  ابر  جای    به

 آبشارم  از  اگر   حرفی     رود

 آرزوها     گلزمینِ    بر   قسم 

 که من مثِل همیشه خواِر خوارم

 سخن پیش  آید   اگر  آزادی  ز

 به کارم  نمی آید   زندان  درین

 به جز ازناله ها تان  گردد  نمی

 مدارم    که در دورِ    دیری  بود

 کسی کرده به میداِن سیاست

 تان مهارم  سکوتِ   به زنجیری 

 پاییز  زردِ   گردِ   معتاِد    شدم 

 ندارم   نوروزی   دیدِ    هواِی 

 گردیده بیزار  نمدید  از  زمین 

 بارم   بارِ    او   بر گردنِ    مگر

 لُوّچک در زمانه  هرچه   برای

 میداِن قمارم  نسبت که   بال

 چیزی مپرسید  من  زاستقاللِ 

  همسنگِر هرچه شعارم  که من

 بجویی   گر  سیاست  صیادِ   ز 

 به هردوری شکارم  به نیرنگی 

 مانده   ناگفته  نکته ی  درینجا

 کاری به کاری کس ندارمکه من 

  گر بخواهد دشمِن من  ولیکن 

 من دمارم   روزگاِر   از  کشد 

 سخن سربسته بیِن آستینش  

 یا نخواهد عیِن مارم  بخواهد

  

 نورهللا وثوق
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 تبسم نوروز
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 پیوسته خسته خسته سیه روز همچنان

 بدآموز همچنان  شوم همیشه   ترسم 

 رگهای هوِش من همه فریاد می کشند

 لحظه های جگرسوزهمچنان  ازهرمِ 

 من آشنا مشو  سرگذشِت ناله ای  با

   بگذر ازین فسانه ای مرموزهمچنان

میازخشت و خاِ   مخواه  ک خاطره ام ُخرَّ

 میفروزهمچنان   خرابه   درین   آتش

 وسوسه ها بردهان زدم  زدستِ   قفلی 

 بی لب وبی پوز همچنان  صدایِ   باشم

 کسی بساِط عروسی ندیده است   اینجا

 کفن دوز همچنان  و سور سا تِ   ماییم

 تمسخرگرفته است  بهار هی به  مارا

 ز همچناننورو      ازتبسم   بیزارم

................ 

 

 نورهللا وثوق

  0955-02-25جمعه
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 صادرات همسایه

  

  

 شعرامروزافغانستان

  

  

 طوماِرترور

 خدایا  باُرم   دوِش شعله ها   به

 خدایا  رگبارم   مشِق     شکاِر 

  طوماِرتروری است   به هرجاطرحِ 

 خدایا  اخباُرم      تتر   طراِز  

.......... 
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 سرمایه ی اقبالِ 

 دا د دادی   بنامِ    چه درسی را

 یاد دادی  ما  دشمنِ    بر  چها 

 اقباِل خود را  سرمایِۀ    زدی

 دادی  برباد  خودی  به دستانِ 

......... 

 

 الهوِر دلِ  

 دل من  زورِ   زتن  رفته  دگر 

 من  دلِ   ناسورِ   زخمِ   از  فغان 

 غوطه ورشد  وخون  آتش  میانِ 

 من   دِل   الهوِر    اقباِل   پرِ 

...... 

 

 َهتّاکی

 ازین طرحی که بهِر ماعدو ریخت

 فرو ریخت  در و دیواِر این خانه

 حتی  که  از حد  َهتّاکیش  گذشت

 به هرجا خویشتن را آبرو ریخت

.......... 

 

 صادرات همسایه

 همسایه دل صادر نکردی  چرا

 به غیِر ُمشِت ِگل صادر نکردی

 رفِع بوی نفرت ازخویش  برایِ 

 دوقطره عطِر ِهل صادر نکردی

.......... 

 

 بیخودی

 کردی   کفِر جهان را شاد  دلِ 

 کردی    کاباد  بتخانِۀ   ازین

 ز رمِز بیخودی ها رفته اقبا ل

 زبس ازدل به زشتی یادکردی

.......... 

 

 ناجوانی  وارداتِ 

 پشتون وهزاره  تاجیک و ز  ز



 یک ولو صد هاهزاره  شمر یک

 ناجوانی    وارداتِ      زهرِ   ز

 نزاره     انتحاریِ    شان   دلِ 

............ 

 

 چوپان  گرگِ 

 گرفتیم  پریشانی   بویِ   چرا 

 مهمانی گرفتیم  ازچه  به آتش

 َگالیه ازَگله کردن چه بیجاست

 که گرگی رابه چوپانی گرفتیم

................. 

 

 صداِی بی رقم 

 قلم را  دسِت احساِس   ببوسم 

 فرِق ستم را  که شمشیری بود

 به آتش می کشد اماچه خاموش

 رقم را  بی  صدایِ   سراپای 

.......... 

 

 چکاِچک

 پِک  فکِر میهنم    رنگِ    پریده

 بر درش هی میزند تِک  که آتش

  دشمن  های  همی ریزد زَچک َچک  

ک وِچکاِچک  زچشمش خون ِچکاّچِ

................... 

 

 نقشه ی راه

 بسازیم    فکِر جانکاهی  چرا با

 چرا کاهی بسازیم  خود    زکوهِ 

ِه   هواِی   داری  اگر  دل    قُلِّ

 بسازیم  نقشه ی راهی   تا  بیا

.......... 
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 تابوشکن

 شعرامروزافغانستان

  

 چراغِ رهنما

 چراغِ رهنما را  بیجا   زدی

 حیارا  اتوباِن     زکف دادی

 هوش   آینِۀ   نگر ازگوشِۀ  

 افسانِۀ کجراهه هارا   کنون

............ 

 

 عالیجنابان

  هردومان عالیجنابیم  من وتو

 طنابیم  ت راداِر قدر  جنابِ 

 را  وفا  نابِ   گلشنِ    بهارِ 

 فصِل اضطرابیم  تبرداراِن 

........ 

 

 لباِس شب

 که می گوید سحرنزدیک گشته

 گشته  دوباره شیک  لباِس شب

 کین  برسرِ   فتاده  بادی  چنان

 گشته  لیک  آشنایی  چرخ  که

...................... 

 

 درباِر دل

 کار را انکار باقیست  یِ   کجا

 یار باقیست  وفا را  باال   بال

 هرچه که خواهی  ز درباِر دلم

 دلدار باقیست  طالبِ   طلب کن 

................. 

 

 ثابت و سیّار

 هنوز اینجا جفا بسیار باقی ا ست

 باقیست     و سیّار  ثابت  بالیِ 

 درین گلشن چه حکمت رفته درکار



 و خار باقیسست میروند  که گلها

............... 

 

 تابوشکن

 تان را  خاک اندرکنم باروی  به

 تان را  به گیتی روی  سیه سازم

 شک   بارۀِ      زبام    فرو آرم

 تان را  تابوی    یِقین  به دستاِن 

................. 

 

 رواِن آشیان

 جان را  این خانه  از تنِ   گرفتی

 را  آشیان   رواِن   آتش  زدی 

 آنرو  مادر و خواهر از  نداری

 مادران را  داغ و درد  نه دانی

......... 

 

 داغ

 سرت را  نمی گیری  باال  چرا

 دور وبرت را  ویرانی  به بین

 به داغم   میهن   مادرِ   نشسته

 مادرت را  داغت می نشانم  به

............ 

 

 َچت

 نمی دانم که جرأت می کنی یار

 تی یارسفردرعمِق حیرت می ک

 همآوا  به یارانِ   َچت کن    بیا

 سِر شب را اگرَچت می کنی یار

........ 

 

 تاریخِ صدا

 سودای شعارم  گهی همسوی 

  انفجارم   موجِ   ُمجری  گهی

 ذلت  طولِ     جغرافیایِ   دلم

 شرمسارم    صدایم  ز تاریخِ 

............. 



 

 جغرافیاِی دل

 زدیم ازبس به سینه سنگِ تاریخ

 تاریخ  ننگِ     ما  افسانۀِ   شده

 دل سفرکن   جغرافیاِی   سویِ 

 چه می پیچی به پیچِ تنگِ تاریخ

........... 
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 گلوگاِه فضا

  

 

 خطرپشِت خطر

 سفر درپیش داریم  تا  من وتو

 درپیش داریم  خطر  خطر پشتِ 

 راه  خمِ   کمر را خم مکن کاندر 

 کوه و کمر در پیش داریم  بسی

.......... 

 

 فصِل باور

 فردا گشته بسته   راهِ   زهرسو

  نشسته  دزدی   سِر هرگردنه  

 خالی    بادستِ   مسافر میرود

 دل شکسته  بسو ی فصِل باور

................. 

  

 اسِب هوِش 

 تمکین نکردی  مسافراز چه رو

 نکردی  کین  برکمیِن   عالجی

  زان  رهزنان افتاده ی  به چنگِ 
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 که اسِب هوِش خودرا زین نکردی

.............. 

 

 خنده آور

 سربر   را تا که  جفا   تاجِ    زدی

 کاِر تو سر در  از   کس   نیاورده

    ما  گریه ی   های های  صداِی 

 خنده آور    نگاهت    پیِش    شده

............ 

 

 جشِن آتش

 در تن ضروری است  لباسی ماتمی

 جشِن آتش عیِد زوری است  در ینجا

 ندارد   یکشنبه  و  شنبه    ما   به

 که هرروِزوطن چارشنبه سوری است

............... 

 

 گلوگاِه فضا

 شنا را   خون  میانِ   می بینی  چه

 را    آشنا   روِی گند   به پوشان

 من   همباوِر   رهزنِ   ای   بگیر

 را   فضا      گلوگاهِ     راهِ    سرِ 

......... 

 

 رفِع رسوایی

 آ شنا را  مشیِ      شهکارِ      شنو

 را  شعله ها   پخش   منعِ   صدور

 یاران     رسوایی     تطهیرِ   پِی 

 را   صدا  سیمایِ    حلقِ    گرفته

......... 

 

 پرسش برانگیز

 لبریز  غصه  از  مجمعِ    به جانِ 

 را کرده ای تیز  دنداِن خود  زبس

 نگاهت      اقدامِ     هر گاِم   بود  

 پرسش برانگیز  میروی  به هرجا

................ 



 

 رونوشت

 بری بود به باغِ تان نه برگی نه

 به هر دور وبری بود  تبرداری

 تان   اندیشه ی    روشنِ   پیامِ 

 رونوشِت دیگری بود   زظلمت

............... 

 

 سرسام 

 آرام  آرام وچه  وچه  چه آرام

 خام  راکرده ام  پخته ها  تمامِ 

 ِگرِدا ِگرِد آتش  چه میگردی به

 مکن خودرا اال ای ساده سرسام

.............. 

  

 آباد  کجانا

 گشته  فریاد  آب و ِگل    نگاهِ 

 گشته  بیداد  منزلِ     که اینجا

 ازین کوچه شجاعت کوچ کرده

 گشته      آباد   ناکجا   فرارِ   

......................... 
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 جرگه ساز

 همصدابامردم درخون خفتتِۀ کابل

  

 مال برادر

 برابر  شد  برایم   اگر واری 

 عقده هایم را کنم سر   دوباره

 می نشانم    نگاهم  به پهلوی
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 مال برادر  حضرتِ   تورا ای

................ 

  

 گوِش جهان

 نهادی   از  برنخیزد   صدایی

 دادی    ودادِ    کجا گوِش جهان

 دیموکراسی    و    شده آزادی

 نمادی  دروغی را  درین میهن

............ 

  

 یادفراموشی

 کابل  آتش به دل آباد   به زن

 کابل  ازبیخ وبن بنیاد   به َکن

 همصداییم  من وتو هردو باهم

 کابل   یادِ   جهان و  فراموِش 

........... 

  

 مرداِن آزادی

 نهادیم  کالهی را   دنیا   سرِ 

 آزادی نهادیم   مردانِ    که ما

 ملتی را      تمام هست وبود

 دادیم  به هرچالی که شد برباد

........ 

  

 سوژه

 شب است وسوژه ی روِز سیاهیم 

 خوش نگاهیم    روبهانِ    شکارِ  

 ز عمِق حیرِت ما  چه می پرسی

 این بیغوله آهیم  به طوِل عرِض 

........... 

  

 تزییِن حالوت

 چه گویم ازکه گویم باکه گویم

 خارا روبرویم  که من باسنگ

 حالوت   تزیینِ   گرفته جا به 

 استخوانی درگلویم  کج آهنگ 

.......... 



 

 اسِب مراد 

 نوبهاریم   دروغین   سرآغازِ 

 رهآوردی به جز نفرت نداریم

  ِش یور  تووفریاد وما و شور

 که بر اسِب مراِد خود سواریم

............ 

  

 جرگه ساز

 بی نیازیم   شوِر مردم  ز رأی

 درملک غیرت یکه تازیم  که ما

هِ   به زورِ   درین میدان  چند  پّرِ

 برغم هرچه قانون جرگه سازیم

............. 

  

 خالی بندی

 خاموش شهرم   صدای خستِِۀ 

 دوِش شهرم   جهانی گشته بار

 مبندید   این همه خالی   بیایید

 شده ازوعده ها پُر گوِش شهرم

................ 

 

 سراِب ناجوانی

 همزبانیم   سادگی را   هماره 

 داستانیم   هر   رستم   شکارِ 

 کشته مارا   ناجوانی  سراِب 

 سهرابیانیم    ازقریه ی  مگر

 .......... 

  

 ساده   سفیرِ 

  اییمساده ی سهراب ،م    سفیرِ 

 تهمینه هاییم    دامنِ    از  ولو

 به خون خسپیده ی بحراِن غفلت

 بی بهاییم    اسیرِ    سیاست را

........... 
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 پا پوش

 

 وعدِۀ هیچ

  نبینم  این همه تن سر  براِی 

 نبینم  صفا سنگر  به سرباِز 

 کباِب وعدِۀ هیچ  شده شهری 

 نبینم  باور  جگر در سینه ی

........... 

 

 پیچ ومهره

 بپا تاجرگه ی جوری بسازیم

 سرازنومجمعِ َشوری بسازیم

 چرخِش چرخِ جنایت    برای

 زپیچ ومهره ها دَوری بسازیم

............. 

 

 آوازه

   دروازه باید  کهن جاری به هر

 باید  آوازه    نو  ز  جهالت را

 جنایت    یاساِی   ترویجِ    پیِ 

 باید    زبانی تازه    زبونی را

............. 

 

 یکه تازی

 بنازم    صد امتیازی را    گل

 بنازم  یکه تازی را     غروِر 

 جهالت  بازی    بُرِد     برای

 بنازم   ر ا  نازنازی     جفای

........... 



 

 جواِز اهتزاز

 نازی را نگیریم  پی راهِ    چرا

 نگیریم   امتیازی را   زهرسو

  تجارت پیشه ی جنگی نگردیم

 را نگیریم  اهتزازی    جواِز 

........... 

 

 دال ودنگ

 قولی نمانده   دگر    قرارم را

 دَولی نمانده  به دال ودنگِ من

 براِی وعده هاِی خشک وخالی

 نمانده  فولی   ازپِی     نشانِ 

.......... 

 

 پا پوش

  گوش  دیواِر هر دروازه ی  شده 

 کسی سازد به جنگِ خویش پا پوش

 نو  بازیِ     کّش وفّشِ     براِی 

  گرفته گربه رادرچنگِ خود موش

 ................. 

 

 راِه آَشتی

 آغاز کردیم   تازه ی       رونِد 

 کردیم  عاشق ناز  قهر   به اوجِ 

 راستی گیر  جنگِ مارا   دروغین

 کردیم    باز  آَشتی را   که راِه 

................... 

 

 آباده

 نیست  جادِۀ    شهِر دل را   مسیرِ 

 نیست  آبادِۀ   جفا  دشِت   به جز 

 عشق     جامعِ   انفجار    ز ترِس 

 نیست   سِر سّجادِۀ    جماعت را

......... 

 

 رسِم وطنداری



  که تاخواری نبینی  بریزان خون 

  هشیاری نبینی  فکر     به سرها 

 چنان آتش که جایی  زن  وطن را

 نبینی   وطنداری       ره ورسمِ 

............ 

 

 ساِز جنگ

 به رقص ای دل به ساِز جنگِ دنیا

 تنگِ دنیا  فکرِ     همپای    شو ب

 شرارت  بازارِ    شوِر     برای 

 رنگارنگِ دنیا  موزیِک      توو

................ 
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 جنتری  جورِ 

  

  

 

 گفتی چرابه کوچه ی ما شوق وشورنیست؟

 خبری از غرورنیست!!  ی  باِم خانه  در

  چه کرده ایم؟    را  گفتی هوای هلهله ها

 ازچه جورنیست؟  سیل وصفا  گفتی بساطِ 

 نشاط را  خاطِره های      چگونه   گفتی

 لوه ی موجِ ظهور نیست؟ج  مجاِل    اینجا

 ما   خرامِ   خطوِط   ازمسیر    گفتی که 

 نیست  جواز عبور     فتنه   راکباِن   بر

  زچه عاشق نمی شوم   زمن   پرسیده ای 

 این کارها زحضرِت دل گرچه دورنیست!!

......................... 

 نیم  دِل بی صاحبم   زحمتِ   به   راضی

 نی به زورنیست!!برادِر جا   عاشق شدن

 ظلمت است!!   وتجلِّی  جشِن جلوِس جهل 

 بو ِی نورنیست!!  دگر نشانه ی از  اینجا

 سخن چه سود  جنایت  جنترِی   از جورِ 

  غور ومرورنیست  مجمعِ    جدالِ   جا یِ 
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 نمی شود  جرمی  مجری  آنکه  بیچاره  

 تیِر ترور نیست  طالِب   آنکه   درمانده 

 مشعِر شعور  ای  و    تای ناشِر شراف

 گاهی شعوردرنظرت بی شعورنیست؟؟؟

................... 
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 پانوشت  

 جنتری:گاهنامه ، تقویم

 

  

 زنداِن آزادی

  

 

 رسِم قشنگِ 

 مردی پابگیریم؟!   شود با رمزِ 

 بگیریم   جوانیها  خراج از نا

 عجب رسِم قشنگِ جاودانی است

 جا بگیریم  آغوِش دلها  که در

................ 

  

 اسیِر سیل

 به سنگِ سود و سودا سینه ساییم

 صلح و صفاییم  سارقِ    سفیرِ 

 ولی غافل که درکابوِس نیرنگ

 سرخِ بیصداییم   سیلِ     اسیرِ 

.............. 

 

 میداِن ایمان

 به هرسو آب وگل آ تش گرفته

 آتش گرفته    متَّصل    سراپا

  میداِن ایمان گشته تاریک  زبس
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  آتش گرفته     دل    هواپیمای

............ 

 

 سنگِر سودا

 اندیشه هاییم   آیینه ای    راگ

 دل آشناییم   صیقلِ   با   وگر

 سنگِر سودا اسیریم  چرا در 

 باروِت آتش پیشه هاییم  چرا

.......... 

 

 سیِل رسوایی

 به دشت ودر دراِی قال وقیل است

 زهرسو سیِل رسوایی گسیل است

 کرده برپا  ازین طوفان که سرما

 قطاِر زندگی خارج ز ریل است

............ 

 

 قاِف قدرت

 قدرت گشته جامان  به قعر قافِ 

 ازین ظلمت که می سازدرها مان

  شب   ناباورِ   َرنگ از ُرخِ   پََرد

 مان  روشن شود اندیشه ها  اگر

............. 

 

 چشِم بولَّر

 به پنداِر نگارش گرچه شیریم

 نام ونشانی تیِر تیریم    ازین

 به چشِم بولَّرما کن    نگاهی

 شهِراسیریم  برفیِ   شیرِ   که

..............  

 

 زنداِن آزادی

 سیاهی رابه هرسویی سفیریم

 تا به آخرکج مسیریم از اّول 

 نگردی   سر دچار ما الهی 

 زنداِن آزادی اسیریم  که در

.......... 



 

 انکاِراین کار

 اسارت را چه خوش رعنا نوشتیم

طِ     به  نوشتیم  دلها  کوفی   خَّ

 ندارد  انکاری     اراین ک دگر 

 نوشتیم  ما  نبوده   اینجا   کسی

..................... 

 

 دسِت بردگی

 محصورکردیم  دیده را  زهرسو

 برامان جورکردیم   عجب راهی

 خود را   آزادِی    شمشادِ    قد

 درگورکردیم بردگی    به دستِ 

................ 

 

 گلها  چارسویِ 

 اگرچه مردی ازچشمت نهان است

  است نامهربان  ولو احساِس تو 

 محبت  گلزاِر     سر چارسویِ 

 قهرمان است  شهیدِ     دِل تنگم

............................. 
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 کنفرانس

  

 نشست

 نخواندی درس اسطرالب مارا

 ارعاِب مارا    معنیِ   ندانی 

  روِد آتش  به سودِ   تماشاکن 

 خانه ای ارباِب مارا  نشستِ 

..................... 
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 بیِدهمسایه

 خمیدیم  بیِد همسایه  به پاِی 

 میوه را ازبن بریدیم  درختِ 

 به هرجاخرمنی بود  زدیم آتش

 دوچشمت بدندیدیم  به کوری

................. 

  

 طرحِ آتش

 شتاِب لحظه هابوِی بال داشت

 خامی ما داشت  هواِی کوچۀِ 

 طرحِ آتش  نشستی را برای

 گهی اینجاگهی آنجابه پاداشت

 ............... 

  

 کنفرانس

 اَنانسیم  مستِ    جفا  تاالرِ   به

 دانسیم  خراِب های وهوی موجِ  

 رقِص ماجهانی است   تماشاچیِ 

 هرچه کنفرانسیم  که طبل وبوقِ 

............ 

  

 پلوان شریک

 رکیکیم  هرخامی   ازدیدِ   ولو

 گریه هاِی تان ُکمیکیم  به رغمِ 

 و بسازید   به زارید و بسوزید

 درین مزرع که ما پلوان شریکیم

............... 

 

 ژرفریشه های 

 درین کوچه فالنی حرف دارد

 زخوِن مابه دستش ظرف دارد

 به پرس از نوکِر همسایهِء من

 سیاست ریشه های ژرف دارد

.............. 

  

 نگاه داور

 درین بازی به هر دوری تپیدیم



 رسیدیم  که میدانی  آنجایی  به

 به زور کیسه ای بیگانه ای چند

  خریدیم  را   تیِز داور  نگاه 

............. 

  

 بازی فینال

 که میدانی چمیدیم  به هرچالی 

 وخمیدیم      وستادیم  فتادیم 

 فینال  که دربازی   تماشاکن 

 امیدیم    فوتباِل   گِل میدان 

............. 

  

 سنبلِ 

 من وتو رهرو گم کرده راهیم

 اشک وآهیم  تماِم عمِرخودرا 

 نچیدیم   کلی ازباغ ِ رویایی 

 لسِت سیاهیم   بلِ سن   ازانرو

.......... 

  

 بی مدارا

 گِل بی خاِر مارا    بگیرازما

 گلزاِر مارا   تنِ   بزن آ تش 

 به داری کو همه باهم حریفیم

 بی مدارا داِر مارا  به پاکن 

......... 

  

 به خشکدشانس

 گِل گندم به خشکد   ز بخِت ما

 اندرُخم به خشکد   باده   نشاط

نمی بینی   دیدِۀ تر      به غیرِ   ِِ

 به خشکدشانس این مردم به خشکد

.................. 
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 لسِت سیاه

 به مردِم بی دفاعِ کابل

 

........... 

 گرِز سیاهی

 اینجا ازدور    میرسد   چه دودی

 دیده هارا کور اینجا    کرده   که

 سیاهی    گرزِ  کوبِش    ز دستِ 

 نور اینجا   هرچه  رنگِ   پریده

..................... 

  

 قطاِر جهلِ 

 به اینسو کی رسیده  سالم   سحر

 خون تپیده  در کوپه ها   صدای

 بخوانیم   دل را  تا سورۀِ    بیا

 بریده   تُرمز  جهِل ما  قطارِ 

........................ 

  

 جنون

 جنون در جاده جوالن دارد اینجا 

 فراوان دارد اینجا  َکش وفَّشی 

 من وتو  جهلِ    شاخۀِ   نگفتی

 ایمان دارد اینجا؟چه پیوندی به 

........... 

  

 ساطوِر اساطیرِ 

 کاِت کاتیم  ِمهِر میهن  ز رنگِ 

  التیم    دلبازانِ    دستِ   قمارِ 

 بیرِق ماشعله ای َجنگ   نشانِ 

 ثباتیم اساطیِر    ساطورِ    که

............  

  

 عزیز

 درینجا هرکه خون ریزد عزیزاست

 کین درآمیزد عزیزاست   به رنگِ 

 با پلیدی    خودش را  کو بالیی 



  زد عزیز است   ملِت ما   به جانِ 

........... 

 

 لسِت سیاه

 حسرت را سپاهیم  من وتواشکِ 

 آهیم  دود     سرفرازِ    ستونِ 

 آتش فروزان     کورۀِ    ذغالِ 

  لسِت سیاهیم  روشنِ     پیامِ   

...................  

  

 شعوِر شعله ها

  زبانی استآتش فروزان را  شبِ    

 آشیانی است ارگ  رادر دِل   که شک

 کابل     شهرِ     شعله هایِ   شعورِ 

 نشانی است   گواهی را    یقین اینجا

............... 

 

  بوِی واویال

 امشب    سحر ترکیده   فکرِ    دلِ 

 رادیده امشب  شعله ها   که خوابِ 

 بلند است واویال    بوی   زهرسو

  غلتیده امشب کابل به خون    مگر

.............. 

  

 سرچشمه

 درد اندود گشته که  گفتی   وطن

 گشته    نابود   بوِد او   تمامِ  

 زباِن گوشِک دل    از    شنیدم

  که آ ب ازسرچشمه گل آلود گشته

............ 

  

 دوغِ دروغ

 بوِی دودند  گنس وگیچِ     اگرچه

 گشودند    بساطی را  نشستند و 

 شان     دستۀِ   بی   نِ میاِن هاو

 صاف وساده سودند  دروغی راچه

...................... 



 

 خاِرچشم 

 اصرار کردیم ز بس بر جهِل خود

 بارکردیم    دشمنی را   به گردن

 غنچه هاییم   چشمِ   خارِ   ازانرو

 ناِم گلشنی را خوار کردیم  که 

................ 
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 منارۀاحساس

  

 

 هوای خلوت دیدار یخ زده است اینجا  

 خونبار یخ زده است کشیدۀِ  چشم به ره

 های مرا باد برده استتابوت خنده

 پای نگاه خسته به تكرار یخ زده است

 ناز شكوفه رفت جلوۀِ  از ذهن باغ

 گلزار یخ زده است  اعصاب در گرفتۀِ 

 فروش كوآواز گرم دخترک گل

 آغوش ناز نازی بازار یخ زده است

 احساس برنخاست  فریادی از منارۀِ 

 ایثار یخ زده است های خطۀِ گلدسته  

 انگیزیاِدمامردیم و در خطوط دل

  نقش هزار شوخ پریوار یخ زده است

............................ 

 کابل
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 دهاِن زندگی

 جهِل جلی

 به بین هنگامه ا ی آهندلی را

 جادوی جهِل جلی را  جنونِ 

 هرچه فریاد  گذارم پا به روی

 صندلی را   وا میگذارم  کجا

.......... 

  

 تیشه به ریشه

 زبانهاگشته همسان کلیشه

 به هرجا میروی مانند نیشه 

 دلم ریشه که این شهر پرآشوب

 خودش را میزنه تیشه به ریشه

....................... 

 

 دهاِن زندگی 

 دلم بیجای بیجا مانده اینجا

 ز باِر ناله ازپا مانده اینجا 

 برای دیدِن یک لقمه احساس

 دهاِن زندگی وامانده اینجا

................. 

  

 بوِی نازِ 

 گنبرده پی به بوِی ناِز فرهن

 جنگ   الفباشان حروِف واژۀِ 

 دورند از مسیِر زندگانی  به

  هزاروسه صدوهشتادفرسنگ

......................... 

  

 دیدار محبت

 لبانش بغِض جهِل جنگ دارد

 ننگ دارد  آدمیت   -آی-ز

 نگاِه خسته اش مثِل همیشه

 ننگ دارد   محبت  زدیدار
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............. 

  

 خالی  میدانِ 

 تزویرگشتیم  ءحلقه  حروفِ 

 ملتی زنجیر گشتیم    به پایِ 

 رنگارنگِ تزویر  به یُمِن ُخمِّ 

 درین میداِن خالی شیرگشتیم

.................... 

 

 کشاورز کویر 

 زسر در پای آتش تیِر تیریم

 جهنم را به هرسویی سفیریم

 زفکِر باوِر ما حاصلی نیست

 کشاورز سیه روِز کویریم

............. 

 

 رکشِت زه

 چه بااین آب وخاک وخشت کردیم

 که تصویر جهان را زشت کردیم

 نبینیم  فردا     نابودی   به جز

 ازین زهری که اینجا کشت کردیم

.............. 

  

 نسل سکوت

 اسیِر مجمِع بادوبروتیم

 به پیِش تک تِک اینان به توتیم

 شده تاریخِ ماثبِت سیاهی

 که ماازتیرِۀ نسل سکوتیم

.................. 

 

 بُرو بیا

 درین میهن چه غوغایی به پاشد

 که ناِم کوچکش مهمانسراشد

 دگرازمیزبانی خسته گشته

 بُرو بیاشد  دروازۀِ   وطن

................. 

  



 شوروشیرین

 به همراه دلم کردم برآورد

 هرآنچه را برایم سنگرآورد

 چنان کاِم ستم راکرده شیرین

 به شهِرمادرآورد  که شورش را

................. 
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 پوِف دیگران

  

ُرِم فریاد  توَّ

 کرده فریاد  ُگمُگم هرخانه   درِ 

 گم کرده فریاد  خودرا مگر  رهِ  

   ز نرخِ ُرشِد او شهری بجان است 

ُرم   ز دسِت دل  فریاد کرده    توَّ

.................. 

  

 گوِرآشنایی

 چه باری ازدرخِت جنگ چیدیم

 چه جزنیرنگ چیدیم  زشاخِ او

 چند   بیگانۀ  خوشنودیِ   پیِ  

 سنگ چیدیم آشنایی   به گورِ 

.................. 

  

 پوِف دیگران

 گشتیم  باد   چنان پوقانه درجا

 گشتیم آباد  دیگران    زپوفِ 

 بردگیها   فضای  در ُمعَلَّق 

 آزادگشتیم مثِل وطن     مگر

............... 

  

 دیواِرچین

 دارکردیم  زندگی را    درختِ 
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 بارکردیم دشمنی را    به گردن

 چین نیاید  تا   جفا   بر ابروی

  دل دیوار کردیم  دوِرا دورِ   به

......................... 

 

 پلنگاِن مقوایی

 نمانده  پیری   حلقه را   مریدِ 

 یکی میری نمانده   صالبت را

 رنددلی      مقوایی    پلنگانِ 

 ما شیری نمانده  که در پامیرِ 

............. 

  

  باِم دنیا

 بی شیربینم   بیشۀِ      وطن را

 زنجیربینم   ناله اش   پایِ   په

 امیدم   دنیایِ    بامِ    قسم بر 

 بینم   دلگیر   که پامیِر مرا 

.............. 

  

 تصویری ازفرار

 وزیری  تزویری   اگر بازوی

 سر بزیری  نهوگر   مثاِل من  

 تصویِر فرارت به  مروری کنِ  

 ِن هرچه روبه عیِن شیری جا به 

............ 

  

 ُمشِت دیکتاتور

 شوردادی  هوس را  چنان دیگِ 

 دلم را تور دادی   که از گندش

 ما را   امیدِ    گلشنِ     زمامِ  

 دیکتاتور دادی  ُمشتِ   به دستِ 

............... 

  

 سلوِل کین

 ِت هوسهاگرچه گیریمبه بُن بس

 سلوِل کین اسیریم  ولو در تک 

 مردی را بکاویم  نقبِ    بیا تا



 استبداد گیریم   که برق ازچشمِ 

..................... 

 

  ستاِد جنایت

 آنسان ستادیم ترویجِ جفا   به

 جنایت را ستادیم  که پنداری

  ودکای آتش     نَشَّۀِ    زیُمنِ 

 فسادیم  رقصاِن مستی  صفِ 

.................. 

 

 قنِدکافی 

 داریم   پیوند  چنان باخستگی

 داریم   گِل لبخند  که پرهیزاز

 را   بگو شکَّرلبان   زقوِل ما

 قند داریم   کافی کافّیِ   که ما

................ 
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 اشکی برگوربیگناهی کودکان "نرنگ "والیت کنر

 

 : مادری گفت

............ 

 زبانی تازه

 شب آمد هی شب آمدهی شب آمد

 نه مهتاب آمد ونه کوکب آمد

 خموشی را زبانی تازه باید

 ازین وحشیگری جان برلب آمد

.................... 

 

  : مادری گفت

 خشونت سمت و سوِی تازه دارد
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 صداهایی بلند آوازه دارد

  :به روِی نعِش طفلی مادری گفت

 وطن دردارد و دروازه دارد

................ 

  

 به پرسیدن نیرزد

 وطن چون من به یک ارزن نیرزد

 به خاری پیِش شان گلشن نیرزد

 شنیدم میزبان را گفت مهمان

 کسی اینجا به پرسیدن نیرزد

.................. 

  

 مشِت خالی

 به جز ازمشِت خالیی شعاری

 ندارد کس ازینان انتظاری

 نه بینی پُشتکاری را زسویی

 که هرکس رفته اینجا پُشِت کاری

................. 

  

 رهگشایان

 گروهی ساکناِن ناِز ارگند

 گروهی الیِق هرلحظه مرگند

ِِ من  به جاِن غنچه هاِی گلشِن

 ندگروهی رهگشایاِن تگرگ

............... 

  

 مرگِ سوسمار

 کجا ماو کجا فصِل بهاری

 نمی خیزد ازین گلشن بخاری

 به مرگِ کودکم خندد همانی

 که خون گریدبه مرگِ سوسماری

* ............. 

  

  نعِش فردا

 مپنداری به باطل گریه کردم

 برای پارِۀ دل گریه کردم

 به روِی نعِش فرداهای میهن



 ریه کردمبه آسانی چه مشکل گ

................ 

 

 ...دِل ماخوش

 زپیمانی که با بیگانه بستیم

 در و دیواِر دلهارا شکستیم

 بودمیهن به مرگِ خویش راضی

 دِل ما خوش که ماهم زنده هستیم

.................. 
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 شیعه -  سنی

............ 

 بوِی همدلی

 کز موجِ گل خرمن بسازیم  بیا

 بسازیم   ز بوِی همدلی گلشن

 درین دَوری که حرف ازدوستی نیست

 چرا ازهمدگر دشمن بسازیم

.............................  

 

 مهره های رنگین

 چه رنگین مهره ها چیده تعصب

 چیده تعصب  هر جایی جدا  به

 شدم یک لحظه غافل از دل خویش

 چیده تعصب   سنگها   به گورم

............................ 

  

  مشت هرزه

 َسِراندیشه راگروابسازیم

 شود کزقطره ها دریا بسازیم

 ستیزیم آ نچنان باتیره فکری

 که مشِت هرزه را رسوابسازیم



.......................... 

  

 دست ودلباز

  ی بسازیمبیا تاگلشِن راز

 جهاِن پاوسر نازی بسازیم

 کثافاِت تعصب رابروبیم

 محیِط دست ودلبازی بسازیم

................ 

  

 اندیشِۀ گیج

 بسازیم  بیاآیینِۀ نازی

 زدل یاِر همآ وازی بسازیم

  برای این همه اندیشِۀ گیج 

 یکی فکِر سرافرازی بسازیم

............. 

 

 جهل مرکب

 ای دلتب گشتی   تن عشق مرا

 گشتی ای دل   جان مکتب  بالی

 درس عرفان  هم کالس  نگشتی

 گشتی ای دل   جهل مرکب  مگر

............................ 

  

 همفکِرنامردیِ 

 چرا ازدیدن دلها به تنگی 

 چراهمفکِرنامردِی سنگی

 چرادرکوچه بازاِر تعصب

 چراغ افروز بزِم هرچه ننگی 

  ........................ 

  

 ضریِب هوِش 

 دِل ما خوش به چربی چرنداست

 سخن پرداِز بزِم چون وچند است 

 عصاِی دسِت جهِل جانیانیم

 ضریِب هوِش شهِرمابلند است!! 

....................... 

  



 شیعه -  سنی

 مراسنی نهادی ناُم واورا

 بناِم شیعه ازمن دورکردی

 به هم نزدیک گردیدیم روزی

 گردیکه مارازنده در یک گور 

........................ 

  

 جوال سنگ

 مشامت بوی تنِد رنگ دارد 

 جنگ دارد  ناروایِ   هوایِ   

 دامِن اندیشه تو  گمانم

 به هرکنجی جواِل سنگ دارد 

.............. 
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 اجاِق همسایه

  

 آِه کابل

 شرردردشت ودر سنگرگرفته 

 کمین تاآنسوِی خیبر گرفته

 بجان آ مد چنان کابل زجورش

 که ازآهش پشاور دَر گرفته

 ................... 

 

 تِن اندیشه

 تِن اندیشه ات ناجورگشته

 ازان َجوِر توُجوراُجور گشته

 کابل آنچنانی  هزدی آتش ب

 پشاورکورگشته  که ازدودش

...................  

  

 اجاِق همسایه

   اجاِق آتشی را کردی آباد



 که دودش دودمانت داده برباد

 به دستت ریشه ات راکندی ازبیخ

 تورابادافراموش ومرایاد

................... 

  

 حماِم خون

 جنونی   همسایه همسوی  چرا

 چه حاصل می بری ازاین زبونی

 به خونم گرچه گشتی تشنه هشدار

 که خودهم کشتِۀ حماِم خونی

......... 

  

 نستوه

 دراینجا اندکی انبوه سازند 

 زهرکاهی به آنی کوه سازند

 چند  نمی بینی که ازخونخوارۀِ 

 مردمی نستوه سازند  دالور

.......... 

  

 اهریمن  سایۀِ 

 را دامنی  سراغِ   کجا گیرم 

 نمی گیرد کسی دسِت َمنی را 

   به هرسو  اهورا ازچه افکنده

 اهریمنی را  به هرسر سایۀِ  

............ 

  

 دیگِ صبرِ 

 به هرجا بگذری دردشت ودردر

 نمی بینی به جز ازدیدِۀ تر

 بیافکری به حاِل زندگی کن

 که دیگِ صبِر دلها رفته ازسر 

.......... 

  

 ریز ِش آوار

 ین ادبار سخت استتورا اقراِر ا

 پیکارت به ما این بار سخت است  که

 قرارت ریز ش دلهاِی مابود



 فراراز چنگِ این آوار سخت است

..................  

  

 نرم افزاِرهوش

 چونرم افزاِرهوشت شرم گردد

 به دستت هرچه سختی نرم گردد  

 ُخنک گردد دِل آیینه آنروز

 دیداِر مُحبَّت گرم گردد  که

............. 

  

 طوفاِن سیاه

 نمیدانم چه بلوایی به راهست

 که راِه شهِرما هم فکِر چاهست

    سراغِ روشنی را از که گیرم

 افق دردسِت طوفاِن سیاهست

......... 

  

 اژدِرحافی

 پیی هرمثبتی منفی میاور

 به نرخِ فکِرمردم فی میاور

 برای قلع وقمِع آرزوها

 زهرسواژدِرحافی میاور

............ 
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  سی سال سیه

  

  

  

 جای خلوت

  وطن گفتم که گردم همزبانت

 در آویزم به شعر گیسوانت
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 کنون جایی برای خلوتی نیست

  سراپا در گرفته آشیانت

.......................... 

  

 موزیک سیاهی

 دلم از بس که لبریز تباهی است

 بسوی جادۀ ی فریاد راهی است

 قدمهای در و دیوار این شهر

 ترنم بخش موزیک سیاهی است

.............................. 

  

 بوی دود

 خم خو رد  قشنگی قد آ یینه

   میان کوچه بم خو رد  گلی نا ز ی

  نی  دود نا جوا  زدست بوی

 خورد   بهم  آتش  دلم ازد یدن

........................... 

  

 اعصاب دل

 رگ اعصاب دل خونی ندارد

 تپش رافکر مضمونی ندارد

 همزبانی     بلند   غزلهای

 موزونی ندارد    یکی مصراع

............................… 

 

 دریشی پوش

 هوس پرورده اغیارگشتیم

 بجان مردم خود مار گشتیم

 دریشی پوش شهر دیگرانیم

 یش بی شلوار گشتیمبه شهر خو

.......................… 

  

 دروازه دل

 دلی بی صاحبم آنسان شده تنگ

 که حتی با خودش دارد سرجنگ

 گذشت عمری زیاران قدیمی

 کسی دروازه ی دل را نزد زنگ



...........................… 

  

 سوال بی جواب

 میان هرچه مردم ناجوانیم

 ره ورسم جوانی را ندانیم 

 خون این گلشن شنیدمزجوی 

 که آب اسیاب دیگرانیم

............................… 

 

 ماهیگیر پیر

 تپشهای ا سارت را سفیریم

 زرنگ زندگانی سیر سیریم

 میان تور ذلت گیر کردیم

 شکار چنگ ماهیگیر پیریم

.............................… 

  

  سی سال سیه

 فرار حرف مفت هشت و هفتیم

 که می باید نرفتیم به آن راهی

 به سی سال سیه بویی نبردیم

 که قربانی جنگ گاز ونفتیم

--------------------- 

  

 قدفکر

 شعر من باالبلنداست   صدای  

 جدا از رنگ وبارچون وچند است

 تماشاکن که قد ناز فکرم

 میان باغ دل عاشق پسنداست

-------------- 

  

 خط دل

 به هر جاخط دل را بر مخوانید

 کهن بیگانه رایاور مخوانید 

 میان محفِل اینان همان به 

 که یاسین را به گوِش کرمخوانید

--------------------- 
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 قسم به شمس

  

  

  

 خـوشـا کـه مـذبـلــه هـارا دوبــاره بـونـکـنـیــم

  رونـکـنـیـم  قـبــیــلــه   بـســوِی خـنـــدِق گـنــدِ   

 شـــود بــه واژۀ انـسـان زریـشـه بـرگـرد یــم؟

 زخــوِن تـشــنــۀ فــرهـنـگِ دل وضـــونـکـنـیم

 جـسـتـجو برویـم  سـرافــرازِ   بـه سـیــِر کــاخ

 بـه قـهــقـــرا ی خـمــوِد خـرابــه خـونـکـنـیــم  

  بـه صـبــحِ خـاطـره هـا خــواب عـافـیت بینیم

  بــرای راحــِت هـمـسـایـه هــای وهــونکـنـیم  

  ســری بــه نـتــرۀ احـســاِس دیـده هـا بـزنـیـم

 را بـه جـونکنـیم  خــروِش سـیــِل غــم آ لـود

  بــه بـلــخِ زمــزمــه گـرترجمان عشق شویم

  نکنیم  قـســم بـه شـمـس کـه بـا کـینه گفتگو

 اهــرمـن بـاشـیم؟ کـه گـفـتـه تـیـغـِۀ چـاقـوی

 افـرشتـه را رفونکنیم  جــامـۀ  کـه گـفــتــه 

  

  

  

 هللا وثوقرنو 

۳۳/۱/۷ 
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 بی بخار

 

............ 
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 نماِدسوگواری

 زبوی خنده عاری گشته این دل

 نماِدسوگواری گشته این دل

 دلش خونین ترازهرچه اناراست

 قندهاری گشته این دل  گمانم

.................... 

  

 بی بخار

 من وتوبی بخاِربی بخاریم

 چپاول را اسیِرماندگاریم

 سراپامان پُرازچرِک سیاست

 بیا تالحظۀ خودرابخاریم

................. 

  

  همسوی مردم

 گرفتاِر تَوهُّم گشته میهن

 زروِی نقشه ها گم گشته میهن

 شده غرِق شنای بحِر اطلس

 مگرهمسوی مردم گشته میهن

................. 

 بهاِر وعده برگ وبرنیاورد

 سواِی دشنه وخنجرنیاورد

 خدارا ناخدایاِن سبک َسر

رشماکس درنیاورد     َسرازّسِ

.................. 

 

  پاتوِق سوداگران

 دلم هرسوفراری گشته یاران

 قرارش بیقراری گشته یاران

 چنان سوداگران را گشته پاتوق

 که پاساژ تجاری گشته یاران

......................... 

  

 دنیای صالبت

 نیمنشا  بی  مپنداری که نامِ 

 به دنیای صالبت کهکشانیم

 به پرس ازآنسوی مرِز تجاوز



 که خاکت رابه توبره می کشانیم

.................... 

  

 دُِّردری

 هوچی گری نیست  سخن هاِی دلم

 هوس پرداِزکوری وکری نیست

 بود آیینه داِر گنجِ احساس

 دهانم خالی ازدُِّردری نیست

................... 

  

 خودرِوجهلِ 

 اِرخودرِوجهِل زمانیمسو

 مسافرهای مرگِ بی امانیم

 دِل طفِل محبت راشکستیم 

 به حِق پیِرپیران ناجوانیم

............... 

  

 بهاِرگلسرود

 فضاِی فکِر من عاری زدوداست

 تماِم نقطه هایش صاف وسود است

 به پرواِز دلت داردنویدی

 همساِز بهاِرگلسرود است  که

...................... 

  

 دِل بی صاحب

 اگرچه کوتِل سنگ است اینجا

  ولو پای وفا لنگ است اینجا

 حضوِراین دِل بی صاحِب من

 خدارا وه چه پُر رنگ است اینجا

.................. 

  

  آستیِن دل

 به اسِب سرنوشِت ماسواری

 بتاز هرسو که صاحب اختیاری

 مداری رابه پیشت پشِت دست است

 بگودرآستیِن دل چه داری

....................... 



  

۳۳/۱/۱۲ 
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 دوِش ناله

  

  

 بــه خـانـه مـي روم و دســت خــالــیــم امـشـب

 بـســان هــر شـب دیـگـــر خـیـالــیـــم امــشــب

 شهری  چــه قـصــه مــی كـنی ا ی دل زشاد ی

 نـمــي شـود بـه جـز از غـصـه حـالـیـم امـشـب

 رسـد به مشام  كـبـاب گـشـتــم و هـرگـز نـمـی

 جـفـــا زیـن حـوالـیـم امـشب  بـه غـیــر بـــوی

 كمال من این اسـتنـاكـس   بــه چـشـم خـیــرۀ

 كـمــالـیـم امـشــب  بــی  كــه مــن مـجـســمـۀ

 مـن لـحـظـۀ نـگــاهـی كــن  بـــه دوش نــالــۀ

 كــه بــــار اوج سـتـــم را جــوالـیــیـم امـشـب

 بــهــــاِر فـریــادم   ام بــه عـــزای نـشـسـتــه

 خـشـك سـالـیـم امـشـب   صــــدا ی حـنـجـــرۀ

 زبــس مـیـــان قـفـس بـال و پــر زدم یــــاران

 شـكـسـتـــه بـــال تـــریــــن اهــالـیـــم امـشب

---------- 
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 صدای پرپر

  

  

  ترفند

 مراوا می کنی از سر به ترفند

 چونه وچند  زنی تاکی بنامم

 زاحساست رسد بوِی جدایی

 به حّسِ ششمم سوگند سوگند
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..............................… 

  

 چراغ آرزو

 ازین محفل صفاها دور گشته

ِِ زخمۀ ناسور گشته  اسیِر

 بادودسِت همصدایی دریغا

 چراغِ آرزویش کورگشته

.............................… 

  

 بوِی گندم

ِِ بی باران رسیده  صدای ابِر

 خزان را مژدۀ دوران رسیده

 سراغِ بوی گندم را چه گیرید

ِِ جوکاران رسیده  که دورا دوِر

................... 

  

 دلدل

 سواِل همدلی مشکل نداره

 محبت این همه دلدل نداره

  دودستی میدهم دل را به دستت

 اگرچه جان من قابل نداره

.......................… 

  

  صحرای گشاد

 هوانمناک وتاریک وکج آهنگ

 بساط موج گل گردیده بی رنگ

 اگر چه سینۀ صحرا گشاد است

 چه سود اما براِی این دل تنگ

...............................… 

  

 آزادگی

 نیم مزدور هر بادار یارا

 بیا دست از سرم بردار یارا

 بیگانه سودن  تو وسر بر سرِ 

 من و آزادگی ودار یارا

................................… 

  



 آوازه سنگ

 کجا شد آن صداهای خوش آهنگ

 بگوشم می رسد آوازۀ سنگ

 نمی بیند کسی تصویِر دل را

 مگر گردیده اینجا دیده ها تنگ

...................…...... 

  

 صدای پرپر

 صدای پرپِر بال مرابین

 مه وروِز نگونسال مرابین

 دوچشم من اسیِر چنگ صیاد

 نگاه خسته در ژال مرابین

.......................… 

  

 نفسهای خزانی

 نفسها مان خزانی گشته یاران

 اسیِر ناتوانی گشته یاران

 صدای غربِت پائیزی مان

 جهانی گشته یارانگماِن من 

................................… 

  

 گمان

 به ما کردی به خود هم کردی اخر

 دلت را خانۀ غم کردی آخر

  گماِن من که مرگِ خویشتن را

 به دسِت خود فراهم کردی آخر

................................… 

  

 معبر

 اشِک چشم خشک ما پری کو  به

 کو سِر پرواِز مارا یاوری

 به غیِر کوچۀ بن بسِت فریاد

 بروِی دیدۀ دل معبری کو

............................… 

  

 روی دید

 یکی صاحبدلی روشنگری کو



 تن افسرده دل را سری کو

 صدای همزبانی خفته درخون

 کسی را روی دید محشری کو

...............................… 
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 هاتبار وسوسه

  

 

 بی شماِرما  گفتی ز موجِ دغدغۀِ 

 وزسیِل بی ثباتِی فکِرنزاِر ما

  الله و باران گذشته است  گفتی: " که فصلِ   

  ما و سرشك و آه دل داغدار ما

  از تجارت بازاِر این دیار  بیزارم 

  یك كوله بار ماتم وپا ِی فراِر ما

  هاشب تا كرانه   آتش بس است و شعلۀِ 

  صبحِ بهار ما  چندین مجوی هستی

  نوشیدن صدا ی تبسم از آن غیر

  " توفان اضطراب از آن دیار ما

------------------------- 

--------------------- --- 

  ها را كه بعد از اینبر گو تبار وسوسه

  منصور و ار ما    ماییم و باز نعرۀِ 

 هنوز  ناگفتنی  د هزار قصۀِ باش

 دار ما  اندا مِ   ورد زبان زخمی
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 نیرنگ  ُخمِّ 

  

 جرأِت آخ

 تقلب ره سپرده تادِل کاخ

 گرفته ازجماعت جرأِت آخ

 زدسِت این همه سردرگمیها

 بر آورده سِرفریاِد من شاخ

........................ 

 

 روزی نامه ها

 بُریدی سر، سراسر خامه هارا

 ،سِر خودکامه هارا  کشیدی بر

 تملُّق را چنان افسانه گرم است

 که رونق داده روزی نامه هارا

............. 

 

 خیر

 است  َسیر  به این صحنه چسانت صبرِ 

 که ناموس وطن درچنگ غیر است

 مارا َشر گرفته     شهر    سراپا

 یعنی که خیر است    تماشا میکنی

.................. 

 

 ؟؟!!  

 کوه وکمررا  گردنِ   گرفتی

 زدی آتش رواِن دشت ودررا

 نپرسیدی که بن الدن کجا شد؟

 ندیدی ازچه رو مال عمررا؟

.............................. 

  

  سوِد محُسود

 سوِدخودرا  در آنجا یی که دیدی  

 خودرا -محُسودِ -ُکشته یی   به آنی

 دسِت دُشمِن عشق  ولی اینجا به 

 تنیدی تارتاِر پوِد خودرا

........................ 

  



 دسِت سنگ ها

 رواِن ملتی راخسته کردند

 وطن رادسته دسته دسته کردند

 دهاِن یاوه گویان باِز بازاست

 که دسِت سنگ هارابسته کردند

.......................... 

  

 ناِز ُعقده ها

 مُن و افشای بوی رازازنو 

 چه گندی گشته باال باز ازنو

 تقلب آنچنان سامان گرفته

 اده عقده هارانازازنوکه د

................... 

  

 مشکوک

 مگرگشتی زجایی کوک جانا

 که انسان میزنی مشکوک جانا

 چه پوکی ها شده جاری درین شهر

 چرا برفرِق دلها پوک جانا

........................ 
  

 نیرنگ  ُخمِّ 

 جمودوجهُل و جوراینجا امیرند

 جنایت پیشگان ازیک خمیرند

ِم نیرنگ شغاالن غوطه   ور درخَّ

 میدان سر به زیرند  ولی شیران

....................... 

    

 تخِت جفا

  زخامی خویشتن راپخته ُگم کرد  

 اسیِرزرق وبرِق رنگِ ُخم کرد

 تکیه برتخِت جفاداد  چولختی

 دِرشادِی شهری راپُلُم کرد

........................... 

  

 عیِن ماش

 ی که باشندبه هررنگُ وبه هر شکل



 قماشند  جنایت پیشگان ازیک

 گهی غلتان به این سو گه به آنسو

 عیِن ماشند  سخن کوته که اینان

........................... 
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 میزبانی مهمان

  

  

  

  

 گفتی که نوبهار تورا نورس آورد

 آورد اطلس بَبَُرد  کرباس کهنه را

 اطلس بپای خواست  کرا نۀ  موجی که از

 ترسم به جای گوهر تابان خس آورد

 بادجنوب تاکه از این دست می وزد

 یا بوف کور آرد و یا گرگس آورد

 این دل زمیزبانی مهمان گرفته است

 بنگر چه ها که بر سرم این ناکس آورد

 دریایی از تگرگ به هر گوشه ریختند

 توفان دمیده اند که آتش بس آورد

  

  

-------- 

  

 ۱۱۱۱سیپتامبر
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۱۱۸۳/۷/۱ 

wosuq@live.de 

 

  

 تلخکها
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 پاِگرد

 دروغ آنسان به اینان ورد گشته

 که شیطان پیش شان شاگردگشته

  چه می ایستی به پای وعدِة راست

 پُرازپاِگرد گشته  به شهری کو 

.......................... 

 

 ِگردی عقل

 را ناامیدی وردگشته  زبان

 توحُّش ورِد هر هاتبرد گشته

  چنان پیچیده شهری درسیاهی

 که عقِل مردِم ماگردگشته

 ......................... 

 

  تلخکها

 چه تلخکها که اینجا ِگردگشتند

 دروغین وعده هارا ورد گشتند

 پِی تبلیغِ بُنگاِه جنایت

 فریکانسی به هر هاتبرد گشتند

......................... 

 

 چتِردل 

 ستوِن سنگِرسالوس گشتیم

 برای دیده هاکابوس گشتیم 

 چراماخیِس باراِن هواییم

 ازچتِردل مأیوس گشتیممگر

.......................... 

 

 داماِن صدا

 که می گیرد زآتش داِد مارا

 یاِد مارا  نکرده جوِی فکری

 به زن دستی به داماِن صدایی

 بکوب ای دل دِرفریاِد مارا

.......................... 

 

 یخن گیرِ 



 به پَر تا آنسوی فریاد یارا

 مترس ازهای وهوی باد یارا

 یخن گیِر صدای دیوودد شو

 بگیر از ناروایی داد یارا

........................... 

 

 قامِت ایمانِ 

 صداهادرگلوانبارگشته

 میاِن دیده دشمن خارگشته

 دریغاقامِت ایماِن دیروز

 به پیِش روِی دل بردارگشته

.......................... 

 

  بالناقه

 گهی سنگِ سِر راِه دل استیم

 ربراِی قاتل استیمگهی سنگ

 به ناحق حق به باطل می سپاریم

 بالناقه بال را محمل استیم

.............. 

 

   گریباِن عسس

 قفس را  وبارویِ   شکستم برجُ 

 بُن وبیخِ هوس را    زجاکندم

 وارهاندم  شک یقین را  زبندِ 

 را  تاگریباِن عسس   گرفتم

............... 

 

 قسم خوردم

 ان دارم ایدوستنه سردارم نه سام

 دِل آتش به دامان دارم ایدوست

   زبان جزناِم جانان  نیارم بر

 قسم خوردم که تاجان دارم ایدوست

............... 

 

 رسِم تازه

 نشستم فکِرسوزوسازکردم

 سِر دلهاِی تان رابازکردم



 دِل خودرا به دریا می توان زد

 همان رسمی که من آغازکردم

................. 

 

  وثوقنورهللا

۱۸۳۳/۲/۱۲ 
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 سرنوشت رأی

  

 میهن رأی

 نهانکارِی به هرسر ُسرشداینجا

 پنهان دُرشداینجا  پیداو  خزف  

  قسم بر سرنوشت رأی میهن

 پُرشداینجا  که پُرخالی وخالی

....................... 

  

 سخت بردند

 چه رنجی مردِم بدبخت بردند

 بردند  که دزدان ره به تاج وتخت

 به آسانی نشاید سر درآورد

    سخت بردند مارا  رأی که اینان

....................... 

  

 خودبه خودی

 زبس مابی حساب وبی کتابیم

 اسیر سنگِر رنج وعذابیم

 وگرفتیمبیگانه خویی خ  به هر 

 خودی را خودبه خودی برنتابیم

.............. 

  

 ناامیدی

 بودعمری دال درخون تپیدی

 زهر درناامیدی راشنیدی 

ی  هرچه گفتم  زدی خودرا به کرَّ

 زخود دیدی هرآنچه را که دیدی

........................... 
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 به جای گریه

 کسی خنجر به ُمشِت کوروکرداد

 پرداد به ساماِن زبونی بال و

 گذشته کارما ازآه وزاری

 به جای گریه باید خنده سرداد

..................... 

  

 نمک ونمکدان

 کزچه دستی  ندانستم خدارا 

  کن که بودی وکه هستی  تماشا

 چه خندی  یاران  به ریش تک تکِ 

 نمک خوردی ، نمکدان راشکستی

................... 

  

  چپه دوربین

 م ندیدیمدرین خانه یکی محر

 د لی راباشماهمدم ندیدیم

 چه کس دارد سراغِ اهِل رازی

 که ماباچپه دوربین هم ندیدیم 

.................. 

  زخِم آرزو

 ماتم ندیدیم  سواِی محفلِ 

 به زخِم آرزو مرهم ندیدیم

 کجاشد پرچِم آییِن مردی؟

 کزین یاران به غیِر چم ندیدیم

.................... 

  

 مگر آدم ندیدید؟

 شما این صحنه هارا کم ندیدید 

 که هرگز بَم ندیدید  مثلی  فقط

 صداِی انفجاِر انتحاریست

 که زاییده مگر آدم ندیدید؟

...................... 

  

 خودسوزی

 دررفته دنیا  نفس ازچنگ ما



 خبر درکوچه ودر رفته دنیا

 خودم راپیش چشمت میدهم در

 نیاکه دیگ صبر من سررفته د

......................... 

  

 باِر فریاد

 زخاطر کی برم یاِد وطن را

 را  ستانم ازجفا داِد وطن

 کشم تا آنسوِی معراجِ وجدان

 به دوشم باِر فریاِد وطن را

.................... 

 

 نورهللا وثوق

۱۸۳۳/۲/۱۱ 
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 !!!!!کورخواندی 

  

 

 رأی خالف

 برای فتح سنگربُوق بردند

 دروغی را سِرچارسوق بردند

 سرانگشت شهری  خالِف رأی

 هرانچه بود ازصندوق بردند

............... 

 

  تزریق تب

 جوازی دادهء تزریق تب را

 دریغازنده کردی فکرشب را

 برآ وردی سرازصندوق آتش

 بگو ازما رئیِس منتخب را

............. 

 

 دور تکصدایی

 خموشی درگلوی خامه جایی است

 ازین زندان مرا فکِر رهایی است
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  دل  شنیدم از زباِن بستۀِ 

 که اینجا دور دوِر تکصدایی است

........................ 

  

  چنگ دندان

 دل خود را به طوفان می سپارم

 ر کن چه آسان می سپارمتصو

 بگیرم تاکه دادم را زییداد

 جگر در چنگِ دندان می سپارم

.......................... 

 

 بُرِد جنایت

 اگرچه آنچه می گویم نهانیست

 خیانت را نشانی بی نشانیست

  پی پیروز بُرِد جنایت

 نهاد گرگهارا همزبانیست

......... 

  

 منشورجهانی

 هانیستبه راِه ماکه منشوِرج

 سخن ازرهزنیهای فالنیست

 برای کوری رأی جماعت

  چه تجویزی به ازقطره چکانیست

...... 

  

 کورخواندی

 چسان مغلوب را منصورخواندی

 چه ُجوری جمله راناجورخواندی

 بیناست  دوچشم شهردل بینای

 قسم برروشنایی کورخواندی

------------------------- 

 

 عروسکها

 لوه کردندچه پنهان وچه پیدا ج

 به کوری دل ما جلوه کردند

 به رغِم آرزوی هرچه مردم

 عروسکها چه زیبا جلوه کردند



................. 

  

ِِ بندوبست   تباِر

 میدانم که اینان ازچه دستند  نه

 گهی هشیار وگاهی مسِت مستند

  برلب و عمامه برسر  پیاله

ِِ بندوبستند   به هر سر ازتباِر

.............. 

 

 ن گرگاناُرگا

  مپنداری که همدستاِن گرگند

 ما بزرگند  گله باناِن ُملکِ  

  که می گویدکه دراُرگاِن گرگان؟

ِِ هرچه اُرگند  بهین آرکستراِن

............ 

 

 برج کین

 کسی قصری ز جهل آباد کرده

 کین ایجادکرده  به گردش برجِ 

 چنان بازاِر مهر اینجا خراب است

 که این دل روی دستم باد کرده

--------------- 

 نورهللا وثوق

 ۱۸۳۳/۲/۱۲ 
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 جبر انتخابی

  

  

 دروغِ ریزِ 

 نخورده کم وطن مهمیِزتان را
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 چکمه هاِی تیِزتان را  شرنگِ

 چسان پنهان کند از سنگِر دید

 درشتّی دروغِ ریِز تان را

................. 

 

 گراِف تقلب 

 نیافی این چنین الِف گزافی

  که بافیدم تقلُّب را گرافی 

 تماشاکن چسان ریزم ازین گند 

 به روِی دسِت دنیا آِب صافی 

--------------- 
  

 جبر انتخابی

 ما حساِب بی حسابیست  حسابِ 

 بیست  تماشا دو شده یکبارگی

 بیاتارأِی خودرا پس بگیریم

 زاجباری که نامش انتخابیست

--------------- 

  

 وجدان جهان

 درینجا دور باطل یکه تاز است

 ق آنچه میخواهی مجاز استبه جز ح

 تریبوِن دلم دارد پیامی

 درخواب ناز است  که وجدان جهان

------------------- 

 

 جیزز 

  ستیزه  زبس هرسو ترققست

 دلم حتی که از خود میگریزه

 دوصد ره گفتمت ای جان بابا



 که جیززه  دستی  را مزن  سیاست

---------------------- 

 

 روانی

 ته مردمجنایت جاودانی گش

 وطن ازنوروانی گشته مردم

 همان آش وهمان کاسه همان زهر

 زمانه آنچنانی گشته مردم

............................... 

 

  گره بر باد

 همه فریاد خواهم زد سر ازنو 

 به هردر داد خواهم زد سر ازنو

  پی  مگر گیردصدایم راصبا 

 گره بر باد خواهم زد سرازنو

   ........................... 

 

 او وبن الدن

 گما نم عقل اورا جن ندارد

 به او ناممکن وممکن ندارد

 میان سینه سنگی آنچنانی

 کسی جز او وبن الدن ندارد

........................... 

 

 ظاهر وباطن

 کسی چون ما غم مزمن ندارد

 تصورکردنش ممکن ندارد

 دریغ از همدلی های زمانه

 اهر دارد وباطن نداردکه ظ

........................… 

 

 دزدان دریایی

 اگردشمن بجان مابالیه

 وگر کشتی ماغرق فنایه

 من ازدزدان دریایی شنیدم

 خدایی فتنه کار ناخدایه

..............… 



 

 تبردار

 وطن گرچه سرایت گل زمینه

 صفایی را نمی بینم زمینه

 کنار قامت هر گلبنی تو

 در کمینه تبردار تباهی

..........................… 

 نورهللا وثوق
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 رنگ تقلُّب

  

 به پاِس رنگها یی که ازا نگشتان رفتند

  

 رنگها كجا رفتید ی ا ی ها 

 خدا حافظی چرا رفتید  بی

 به دروغ آمدید و خندیدید

 را چه بی صدا رفتید  راستی

 پای تان كجا خشكید عرقِ     

 كه چنین داغ جابجا رفتید

 پا ی مردی بود   صبحِ     اول

 كه به دنبال شب شما رفتید

 آشناِی كدام نیرنگید

 كه ز سر پنجۀ صفا رفتید

 شانه بر شانۀ صدا ی فریب

 باز از دست ما خطا رفتید

  از پشت شیشه ها دیده شهری

 ِش فتنه ها رفتیدكه در آغو

 دگر  مثل صدها هزار رنگِ 

 پي پابوس كد خدا رفتید

 درنوردیده دشت ودریا را

 سوی آشنا رفتید در بدر

............... 

  نورهللا وثوق

 کابل
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 جنگِ تریاک

  

 ِخفّت ناپذیر

 سرافرازاِن خفّت ناپذیریم

 ولو درچنگِ بی دردان اسیریم

 نگاِه تاِب دشمن پاندارد

 اگرخودرابه دسِت کم نگیریم

------------------ 

 

  بوِی تُند 

 درین وادی جنایت سهِل سهل است  

 جنایت پیشه از مردان اهل است

 نفرت  گرفته دل زبوِی تُندِ 

 فضا آلودِة ویروِس جهل است

---------------- 

 

 تابو

 مپنداری که کم سو گشته این دل

 گشته این دل  چراغِ راِه رهپو

 زده برسینه سنگ عاشقی را

 شکست هرچه تابو گشته این دل

--------------- 

  

 نرخِ شلغم

 صداِی خودگرایی ها بلند است

 یشخند استجواِب هر سوالی ر

 نمی پرسد کسی اینجا به سالی

 که نرخِ شلغم ای مردم به چند است

----------------- 

 

 چنگِ داغ

 چه شد انداِز ناِز باغ یاران   
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 فتاده ُگل به چنگِ داغ یاران

 هزار ان را مجاِل زندگی نیست 

 گرفته شهرمارازاغ یاران

-------------------- 

  

 باغِ زاغان

 ان گشته این شهرچنان زاتش چراغ

 که ازهرگوشه داغان گشته این شهر  

 سیاهی راشده داراالمانی 

 گمانم باغِ زاغان گشته این شهر 

-------------------- 

  

  داغِ داغ

 خبرها لحظه لحظه داغِ داغند

 خبرها گوهراِن شب چراغند

 تمام بلبالِن چهچه پرداز

 اسیِر قار قار خیِل زاغند

------------------ 

  

 جنگِ تریاک

 میهِن پاک است اینجا  نه حر فِ 

 نه قلبی بهر ماچاکست اینجا

     تابه آخر  نقطه نقطه  سِر خط 

 خالصه جنگِ تریاکست اینجا

 ------------------ 

  

 دیدهء ابلق

 بیابادیدهء ابلق نگردیم

 به هرسو این همه ناحق نگردیم

 به خودآییم وخودرابت نسازیم 

 نگردیمبسان دیگران مطلق 

-------------------- 

  

 کج مسیر

 خالِف آنچه جویی کج مسیریم

 به بُن بسِت تََوّهم گیِرگیریم

 سلول فکِرما تنگ است وتاریک



 که درزنداِن خودخواهی اسیریم

-------------------------- 

 

 میزبانی مهمان 

 تاریکی کفیده  دلم از ترِس 

 ازین شب برنیارد سر سپیده

 میان خانه مهمان میزبانست

 حِقّ چیزهای ناشنیده  به

--------------- 
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 صندوق رأی

  

  

 رهزنیهای رنگا رنگ

 فرورفتن به الک خویش ننگ است

 که ا ینجا رهزنیها رنگ رنگ است

 چیره سازیم  مبادا برسِردل 

 صدایی را که با مردم به جنگ است

----------------------- 

  

 طبل ابطال

 شمارا  پی َمه و سالِ   گرفتم  

 شمارا  نشانی کرده ام فالِ 

 فریادمردم میزند هی  دَمِ  

 طبل ابطاِل شمارا دمادم

------------------- 

  

 وای -اِکس

 ستیزم  پیاپی با نگاهم در

 که رأیم را به صندوق که ریزم

 خوانند  وای   مبادا اِکس مارا  

 همان وایی که از او می گریزم



---------------------- 

  

 آتش نگاهان

 درینجاراستی سنگر نگیرد

 حساِب همصدایی سرنگیرد

 ازین آتش نگاهان درشگفتم

 که شهِرما چگونه دَرنگیرد

---------------- 

  

 خط دل

 به هر جاخط دل را بر مخوانید

 کهن بیگانه رایاور مخوانید 

 میان محفِل اینان همان به 

 که یاسین را به گوِش کرمخوانید

-------------- 

  

 تبارنیرنگ

 نژادی ازتبار رنگ داریم

 ازانرو باهمه نیرنگ داریم

 هرشیشه میلرزد مگرما د لی

 میان سینه بار سنگ داریم

........................ 

  

 سر چارسو

 برادر  چه می پرسی زبنیادم

 برادر  آبادم  من از اهل دل

 سِر چارسوی دلها می زنم جار

 برادر  که من جریان فریادم

----------------- 

  

 آسماِن لهجه ها

 صداها برگ وساز ناز دارند

 صداهاخواهِش پرواز دارند

 سری برآسماِن لهجه ها َزن

 صداها آسمانها رازدارند

----------------- 

  



 تخِت مستی

 رگِ غیرت اگربرخیزد این بار

 زدسِت او نه درماند نه دیوار

 به زیر آرد توراازتخِت مستی  

 ربود دیوانه درکاِر خود هشیا

------------------ 

  

 فریکانس بلند

 تماشا نقشبند همدلی را

 همدلی را  ُگِل ناِز پرندِ  

  جان خویش دریاب زتار وپود

 همدلی را بلند فریکانس

........................... 

  

 برِق چشم

 شهری پَر گرفته صدای فکرِ 

 به اوجِ آسمان سنگر گرفته 

 به رنگ چهرِه ناباوران بین

 چشم شانرا برگرفته که برقِ 

---------------- 

 

 نورهللا وثوق
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 شهر بی دروازه

  

  خراج

 اگرخواهی بلندای مقامی

 خراجی تخت وتاجی ننگ ونامی

    ِن هرسیه مستی بَکش َسر بسا 

 زخوِن میهِن آزاده جامی

------------------- 
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 کابوس

 مست اشاره ِۀ  چسان گردید

 نمی بینی که ملت خاِر خاره 

 بیا از خیِر این کابوس بگذر

 به کاِر شر چه حاجت استخاره

------------------ 

  

 قنداق تفنگ

 گرفته حال دل را بوی رنگت

 فراموشی کجا ُو یاِد جنگت  

 چادِر هر بیوه باقیست به دورِ 

 نشان پای قنداق تفنگت 

----------------- 

  

 شهِر بی دروازه

 خشونت رنگ وباِر تازه دارد

 سخنگوِی بلندآوازه دارد

 آتش سیالبِ   یورِش    صدایِ 

 هواِی شهِر بی دروازه دارد

---------------- 

  

 هالیوِد وحشت

 ی رهنماییم  ها نقشه خطوطِ 

 ُشهرت آشناییم شورِ  به شهرِ 

   هالیوِد وحشِت جنگ حریفِ    

 جنایت پیشگان سینماییم

 ---------------------- 

 

 شغِل خالف 

 سخن ازبندوبست ائتالف است

 به شهِر ماسیاست صاف صاف است

 جدا ازآنکه گردی طالِب جنگ

 به هرشغلی که روآری خالف است

--------------------- 

 

  ساده بازیها 



 درینجا حقّه بازان رنگ رنگ اند

 به اوجِ ساده بازیها زرنگ اند

 صلحِ شان پیدای پیداست  ز بوقِ  

 که اینان طالباِن طبِل جنگ اند

--------------- 

 

 طبِل جنگ

 چرا زیبا چرا جالب نگشتی

 به هرقلبی چرا قالب نگشتی

 بُردی نداری  درین میهن ازان

 طالب نگشتیکه طبِل جنگ را 

----------------- 

 

 بازی موش وگربه

 َهَمش این موشها ازاهل هوش اند   

 همیشه گوَشکیها را بگوش اند

  خبر پُشِت خبرپنهان وپیدا  

 که اینجا گربه ها همدسِت موش اند

------------------- 

 

 صحنه سازی

 به اوجِ جنگ بازی را به بینید

 بناِی صحنه سازی رابه بینید

 دُشمن فریاِد مردم برایِ 

 صد امتیازی رابه بینید ُگِل   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 ویروس واگیر

 فسادیم  رقصاِن مستی  صفِ   

 هر جنایت را ستادیم جنوِن   

 گریزی کو ازین ویروس واگیر

 اسیِر آنفلونزای نژادیم

--------------------- 

 نورهللا وثوق
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 ماِرکر
 

  

 خیال ماس

 کردند  وطن را مامِن وسواس

 هر خناس کردند اسیِر دستِ  

 به کنج سینه قلِب شیر داریم

 مگر مارا خیال ماس کردند

..............................… 

  

 نماِد فتنه

  چها بود این وطن اما چها گشت

 پناگاه نماِد فتنه هاگشت

 االیاراِن بیداِد جهانی

 وطن بیزار ازشکل شماگشت

........................ 

  

 راه نو

 تورا یک روزجَوَجو میتوان ساخت

 زخشِت کهنه ات َزو میتوان ساخت

 اگر بستی گذاِرهرچه راهست 

 رهی را باز ازنو میتوان ساخت

------------------- 

  

 نشهءهشیاری

 مپنداری به بن بستی فتادیم

 درپاِی هرپستی فتادیم کجا

 کماِل نشهءهشیاری ماست

 اگر ازچشِم بد مستی فتادیم

---------------- 

  

 مارکر

 دار  سِر این ناکسان و حلقهءِ  

 نگردد هُدّه بردار  که مارکر

 کجاشد جارِی فریاِد مردم

 لِب چارسوی دلها می زنم جار



-------------------- 

  

 غوغای خموشی

 دارد امشبزغوغاِی که پنهان 

 سکوتم بوی طوفان دارد امشب

 بود همپای اقیانوس آرام

 که فوران در گریبان دارد امشب

----------------- 

  

 حرف پنهان

 خموشی بازطوفان کرده امشب

 سرش را در گریبان کرده امشب

 به پرسید از زباِن ساده ی دل 

  چه پنهان کرده امشب  به زیر لب

--------------------- 

  

  پیچِ وفا

 بکوی آشنایی رهسپاریم

 به نامردان سروکاری نداریم

 برای دیدِن دلهای عاشق

 سِر پیچِ وفادر انتظاریم

------------------- 

  

 برِق دل

 چرا خاموش وسرد وبی بخارید

 چه گشته کاین همه حیران وزارید

 دِل تان رفته امشب  برقِ   مگر

 که ظلمت را چنین آیینه دارید

----------------- 

  

  دوراهی تنهایی

 برای هرچه دل درجا بنالم

 بسان کوه آتشزابنالم

 َسِر دوراهی اندیشِه عشق

  خدارا تابکی تنهابنالم

---------------- 



 

 تردید 

 حالتی چون بید داریم  زلرزه

 براین ناباوران تردید داریم

 نمی یابد کسی فریاِدمارا

 هوای چشِم اهِل دید داریم

------------------ 

  

 نورهللا وثوق
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 برج زهرمار

 

 چنگ استقالل

 چنان در بحر شب سیال گشتیم

 که موج بردگی را بال گشتیم

 سروکاری به آزادی نداریم

 خالص از چنگ استقالل گشتیم

------------------ 

 تخم آتش

 به هر بازیگری سمپات گشتیم

 تخم آتش مات گشتیم زکشِت 

 چرا بُردی برای زندگی نیست؟

 چسان ازرنگ هستی کات گشتیم؟

----------------- 

  

 دید اندیشه

 زریشه جزجفا پیشه ندارند

 ویاازتخِم دل ر یشه ندارند

 تحجرراچنان همسنگرانند

 که تاب دید اندیشه ندارند 

--------------- 

  

 سوال

 درین کوچه امیِد بی غمی کو

 زیادِی جنایت را کمی کو
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 ازین اهریمنان دارم سوالی

 شما کُو ونشاِن آدمی کو

-------------- 

  

 سلطان ندا

 رویش سبز شماییم نماد

 به رمز وراز هستی آشناییم

 سری در خطِه فریاد مازن

 که سلطان سرافراز نداییم

------------------ 

  

 برج زهر مار

 شرارند وتمثالِ   جهل نشان  

 بروی گردن دل بار بارند

 حال مردم راگرفتند خدایی

 مگرتصویر برج زهِرمارند

------------------------- 

  

 جادِه اندیشه

 بیا تاگوش خودرا کرنسازیم

 رهزنان سنگر نسازیم  برای

 دوچشم جادِه اندیشه هارا

 زخوِن بیگناهان تر نسازیم

-------------------- 

  

 آتش وخاکستر

 بپا تاناکسان سنگرنسازند

 را ترنسازندماجهان   نِ  زخو

 بیا تا آتشی سوزنده گردیم

 خاک خاکستر نسازند   که مارا

............................. 

 

  صدای نارسا

 دِل این کودکان آیینه رنگ است

 نگاه تک تِک اینان قشنگ است

 ولی د ردا میان سینهِء ما



 صدای نارسای سیل سنگ است

------------ 

  

 بنیاد باد

 گردیزهوی دیگران مغرور 

 به هر سو وزوِز ناجور گردی

 اگر بنیاد باد از پا در آمد

 همآ غوش کدامین گور گردی

..............................… 

  

  بادار جفا

 چه کردی بادِل شاِدمحبت

 زدی آتش به بنیاِد محبت

 غالِم دسِت آن فکرم که گیرد

 ز باداِر جفاد داِد محبت

----------------- 

 نورهللا وثوق
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 مـــــــــــداری

 
 خانِه بی صاحبِ 

 مپنداری که دردم بی نشان است
 ضمیر کوِه دل آتشفشان است

 میان خانِه بی صاحِب ما
 شده دیری که مهمان میزبان است

------------------ 
 

  سفر
 پی فریاد مردی پاگذارید
 به میدان نبردی پاگذارید

 سفر بد نیست اما تکسواران
 به کوی رهنوردی پاگذارید

------------- 
 

 ایدز نژاد

mailto:wosuq@live.de


 پزشک کوچه ی ما کج نهاد است
 پی تزریق ویروس فساد است

 بخون این گذر سوگند یاران
 نگاهش ناقل ایدز نژاد است

.................. 
  
  فلم  بچهِ    

 که جاری است   درین کانال سریالی
 شرمسا ری است  سراپاصحنه های

  بگویم  عریانت     و  تا لخت  بیا 
 فلمش مداری است   که نا م بچهِ   

..................... 
 کانال داغ

 هوای شهرآه من چه سرد است
 سر هرکوچه طوفانی بگرد است

 ر فریا ِد نگاهم صدا برد
 ِن داغ ودرد است جها  زکانال

..................  
  

 گشتی کج

 سِر لج را گرفتند کج اندازان

 سراغِ ُکشتی کج را گرفتند

 مشو غافل زپی لنگی که دستی

 فریِب نامروج را گرفتند

........................ 

  

 چرخ و چنبر

 بیا تا سینه را سنگر بسازیم

 برای این همه تن سر بسازیم

 سرودی آنچنان از دل برآریم

 که چرخ ناله را چنبر بسازیم

...................... 

  

 چشم مزرع

 تورا ازنوهوای امتیاز است

 دودستت پیش مردوزن دراز است

 دََرو کن آنچه رادیروز ِکشتی   

 که چشم مزرع ما بازبازاست

----------- 



 جنایت یا عدالت

  جنایت را عدالت نام کردیم

 وطن را صحنِه اوهام کردیم

 چه کس خواهد فرود آورد روزی

 که ما بربام کردیماالغی را 

--------------------- 

 

 تردستان

 می پرستم  ازته جان  وطن را

 که مدیونم بدو تازنده هستم

 ولی ترسم که تر دستاِن ناپاک

  بریزند آب پاکی روی دستم

----------------------- 

  

 وجدان جهان

 درینجا دور باطل یکه تاز است

 به جز حق آنچه میخواهی مجاز است

 ِن دلم دارد پیامیتریبو

 درخواب ناز است  جهان که وجدا نِ 

------------------- 

 

 نورهللا وثوق
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  سر افرازی ذلت

  

  

 

 موج سبز

 مروری اقتدار باهمی را

 چه می جویی مزاجِ دم دمی را

 پذیرا شو میان جادهِءدل

 حضور موج سبز مردمی را
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------------------ 

  

 فلتر

 دِل ما درهوای رهزنی نیست

 دِل ما اینقدرها هم دنی نیست

 ازین فلتر نهادنها چه حاصل

 که سایت فکِرما هک کردنی نیست

--------------- 

  

 سر افرازی ذلت

 پا شوماللت رابیاموز  زجا

 سر افرازی ذلت رابیاموز

 شرارت رابه هرسو منتشرکن 

   شکاِف بین ملت رابیاموز

-------------   

  

 الفبای ماللت

 ازین دولت داُو ولت رابیا موز

 لت را بیاموزذ  پذیراییِ 

 زدرس مکتب اوتا توانی

 الفبای ماللت رابیاموز

------------------- 

 دزدوصاحب خانه

 هرسرافرازی که بنشست -به باال 

 شداز خون دل آیینه ها مست

 درینجا هرچه صاحب خانه دربند

 که عارض پیش قاضی هرچه دزداست

------------------ 

 

 فکر قطره ها

 زیمشود کز نقطهِء ِخطی بسا

 زفکر قطره ها شطی بسازیم

 چرا با موج سبز همسو نگردیم

 منحًطی بسازیم چراُمردابِ 

---------------- 

 آزاده میر

 سر آغاِزمسیری را بجویید 



 رِه روشن ضمیری را بجویید

 پِی هر مرده فکری تاکی وچند

 یکی آزاده میری را بجویید

------------------  

 

 طرحِ باغ

 نی نه کشتیدرین وادی نه بارا

 گذر کن دربهشتی  ازین دوزخ

 خامِه عشق دلپذیر     ز رنگِ 

 سرنوشتی  باغِ  بریزان طرحِ 

--------------------- 

  

 آشنایی  عقدِ 

 به رنگ بزم دل ها جامه ات کو 

 سرود دلکِش هنگامه ات کو

 آشنایی  عقدِ    امضاءِ     پیِ 

 دل آویزی سبِز خامه ات کو

 --------------- 

  

 شتناکوح

 ماییم بالی جان هرناپاک

 میان چشم نفرت خاک ماییم

  نگاه هر چه هرزه  به کوری   

 یکی طوفان وحشتناک ماییم

------------------- 

 

 بحران بی ننگی

 بیا کز فقِر فرهنگی گریزیم

 ازین بحران بی ننگی گریزیم

 بزور بازوی بمب افکن دل

 زچنگ جانی جنگی گریزیم

-------------- 

  

 نورهللا وثوق
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 رباعیات امروز

  

 لباس رهبری

 در شهر من از دیو پری می سازند

 وز زاغ و زغن کبک دری می سازند

 بر قامت هر بی سر و پا راهزنی

 صد گونه لباس رهبری می سازند

....................................… 

  

 ترازوی هوس

 بر شانه ی ما بار صفا سنگین است

 گلوا ژه ی احساس خدا سنگین است

 آ نجا که ترازوی هوس در دست است

 آوای خوش فرشته ها سنگین است

.....................................… 

  

 همپای تبر

 همپای تبر راهی سروستانیم

 تاجان ز طراوت چمن بستانیم

 و رد لب هر زاغ و زغن گردیدیم

 ما راوی تلخ یک هزار دستانیم

....................................... 

  

 طبع مشتری

 زانروز که از خویش بری گردیدیم

 شاگرد کالس دلبری گردیدیم

 از بس که به ساز این و آن رقصیدیم

 بایسته ی طبع مشتری گردیدیم

....................................... 

  

 بازیچه

 با عشق اگر چه رو برو گردیدیم

 سنگ سر راه گفتگو گردیدیم

 در کوچه تمام بچه ها می گویند

 بازیچه ی دستان عدو گردیدیم

........................................ 



  

 تباهی اندیشه

 اندیشه ات از ریشه تباهی دارد

 در دست هوس تیشه ی واهی دارد

 در ماتم ارباب صفا خندان است

 دیوار و در شهر گواهی دارد

....................................... 

  

 پهلوی بهار

 با سنگ سر راه نشستی ای باد

 پهلوی بها ر را شکستی ای باد

 آتش به تنت باد که در گلشن ما

 در را به رخ چلچله بستی ای باد

.......................................... 

  

  پهنا ی حالوت

 یده ی ما همدل دریا نشودتا د

 توفیق رفیق طالع ما نشود

 تا دست به دست قطره ها نسپاریم

 پهنای حالوتی هویدا نشود

........................................ 

  

 راه دیگران.

 چشمی که به راه دیگران می دوزیم

 بر جان خودی تیر و کمان می دوزیم

 با تار کسان نقشه ی رسوایی ماست

 هر پرده که بر چهره ی جان می دوزیم

  

.................................... 

 داروی شفا

 سر مایه ی شادی شما گردیدیم

 تا با غم خویش آشنا گردیدیم

 زین نسخه که بر مردم ما پیچیدید

 بیزار ز دار وی شفا گردیدیم

.......................... 

  

 نورهللا وثوق



wosuq@live.de 

27/9/0955 

  

 

 ی فریادآیینه

 

 ....القصه که ورد همگان گشته صدایم

 ی فریاد زمان گشته صدایمآیینه

 زنهار مپندار که در خلوت اسرار

 آوای فالن ابن فالن گشته صدایم

 ترسی ز سرازیری خوکان جهان نیست

 گشته صدایم یَُمگان     تا خسرو ملک

 آهنگ بلوغ سخنم را نشنیدی

 جوان گشته صدایم  بشنوکه چه اندازه

 افتاده چنانچه به دهان همه مردم

 نقل سر هر مجلس و خوان گشته صدایم

 ازتک تک لعل لب شیرین دهنان پرس

 در هر گذری ورد زبان گشته صدایم

 از مرز زبان گرچه گذشته است ولیکن

 هم سر حد احساس گران گشته صدایم

 و تبارش نتوان گفت که عمریستاز ایل 

 هر وسوسه را دشمن جان گشته صدایم

 سرمستی موسیقی عشاق جهان است

 در محفل دل رقص کنان گشته صدایم

 همسنگر ویرانگر هر بی وطنی نیست

 در کشور دل خط و نشان گشته صدایم

 نورهللا ق ور
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 روزسیاه معلم
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 اهدا به آموزگاران سرزمینم

 

  

 بلندای شکست

 بلندای شکست هر غروری

 صدای بالغ سیمای نوری

 اگر در کوه اگر در دشت ودریاست 

 کمال جلوه فصل ظهوری

................................ 

  

 کودک اندیشه

 معلم راز در هر چه آهست

 معلم آه دلها را گواهست

 پناه کودک اندیشه ام اوست

 اگر چه کودکش بی سر پناهست

...............................… 

  

 قله احساس

 معلم قله احساس جایت

 منم غرق تماشای صدایت

 ان بی سروپا ور سر نا  سر, 

 پایت  که گردد خاک نه می ارزد 

....................................... 

  

 شعله

 غم تو شعله ها بر پیکرم زد

 چه آتشها که بر بال وپرم زد

 اگرچه سوختم آتش گرفتم

 هوایت بار دیگر برسرم زد

.............................… 

  

 نور کمال

 دلی اینجا نمی سوزد بحالت

 نمی بینم کسی را در خیالت

 ته امااگرچه روز تو شب گش

 جهانی روشن از نور کمالت



.........................… 

  

 دنیای نبرد

 دلش آتشفشان هرچه درد است

 دلش پامیر دنیای نبرد است

 معلم در نبرد جهل و دانش

 میان هرچه مردان مرد مرد است

.....................................… 

  

 رهبر

 معلم جز محبت را نشان نیست

 معلم همنوای ناکسان نیست

 رهبری چون او که هرگز نیابی

 رفیق دزد ویار کاروان نیست

.................................… 

  

 دوای هرچه درد

 تنت آئینه ها را جان معلم

 دلت خورشید زر افشان معلم

 به هرجایی دوای هرچه درد ی

 ولی دردت نشد درمان معم

.....................................… 

  

   ظلمت اندوزی 

 گر از بخت سیه روزی نداری

 بنای ظلمت اندوزی نداری

 و بسوزی  اگر عمری بسازی

  سر سازش به هر موزی نداری

..........................… 

  

 همآواز

 بجای محرمی رازی ندیدی

 به درد خود همآوازی ندیدی

 سخن از روی باز افسانه ی بود

 به روی دل در بازی ندیدی

.........................… 

  



 آئینه داری

 فکر بهاری دار ه مردم  دلش

 سر آئینه داری داره مردم

  دل او بهر کشف معدن عشق

 مردم  هوای کنده کاری دار ه

.......................... 

 

 سراغ یاهو

 سراغ منزل یاهو گرفتی

 زعطر همدلی ها بو گرفتی

 صدایی گر زنامحرم شنیدی

 جوانمردانه از او رو گرفتی

......................................  

  

 نورهللا وثوق
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 صحن هوس

  
 

  

  نام ما ورد زبان سیه شب شده باز

  متكلم شب و آیینه مخاطب شده باز

 دیر گاهي است كه از دیدن خود منفعلیم

  زندگي از غصه لبالب شده باز  يكاسه 

 خبریمنیش مي روید ازین شهر و ما بي

  باز  به گمانم كه زبان همه عقرب شده

 امها سر زدهمن به صحن هوس وسوسه 

  باز ي نیست مقرب شدههر كه را عاطفه 

 آه ما گرچه مقعر شده یاران چه غم است

   باز قامت شب زدگان نیز محدب شده 

  

---------- 

 رنورهللا وثو

02/0/1833  
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 دره های زمزمه

  

 

    اینجا چگونه وسوسه ها عام مي شوند

 بد نام مي شوند      هاي عاطفهآیینه

 بهار گشته سترون كه هر طرف    آیا 

 برنده به فرجام مي شوند پاییزیان 

 و ان الله هاي زخمي دیر آشناي ما

 در دست باد ها زچه اعدام مي شوند

 اندآن شیشه ها كه ساغر صبح زمانه

 تاكي گروه شبزده را جام مي شوند

  چیزي بجا نماند هاي زمزمهاز دره

   ها رام مي شوندكم كم تمام حنجره

---------- 

  

0/9/0955 
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 رسم رهبری

  

  

 کلوی چند؟

 گهی کور وگهی کر می تراشند

 مکرر در مکرر می تراشند

 نمی پرسی درین بازار آزاد

 کلوی چند رهبر می تراشند

.............................. 
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 قبول خاطر

 دل احساس مردم آب گشته

 ازین تصویر های قاب گشته

 تماشا کن چه کس پنهان ز چشمت

 قبول خاطر ارباب گشته

................................… 

   

 ارباب

 یکی تصویرکی را قاب کردند

 مر اورا صاحب القاب کردند

 غالم حلقه بر گوش هوس را

 برای ملتی ارباب کردند

................................... 

  

 یادسیل فر

  دل درد آورم گم گشته اینجا

 زبس دنبال مردم گشته اینجا

 نفسهایم میان سیل فریاد

 گرفتار تالطم گشته اینجا

------------------- 

  

 پاس میهن

 نه رمز کیف فکرم دیپلوماسی است

 نه سیمای صدای من سیاسی است

 مبادا پاس میهن را بداریم

 که اینجا شهر شهر ناسپاسی است

................................… 

  

 پیه و دنبه خالی 

  فکرغرب کردند شرق و هوا ی   

 ضرب کردند رای مارا به صفری  

       ز پیه و دنبه خالی خالی

 سر اندیشه هارا چرب کردند

................................. 

   

  



  دروغین انتخاب

 پر فکر وطن را خواب دادند

 ود راآب دادندزخونش چشم خ 

 دروغین انتخاب ملتی را  

 به دست حضرت ارباب دادند

................................…  

  

  ازبد بدتر

 اگر خشک و اگر تر می تراشند

 زبد هربار بدتر می تراشند

 به هر جا چوب بی مغزی که یابند

 ازو القصه رهبر می تراشند

...............................… 

  

 ستیتر د

 باز رهبر می تراشند -به هر سر

 به سربازی ما بر می تراشند

 نمی بینی بر این سرهای بی سر

 به تر دستی چه خوش سر می تراشند

................................… 

  

 رسم رهبری

 بیا تاپرده پوشی را گزینیم

 به لب مهر خموشی را گزینیم

 بیاموزیم رسم رهبری را

 ره میهن فروشی را گزینیم

................................… 
  

 نورهللا وثوق.
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 دینا سورها
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 رمز وراز

 ره پنهان نازی را گرفتیم

 سراغ رمز ورازی را گرفتیم

 بخون سرزمینی تشنه گشتیم

 زهر سو امتیازی را گرفتیم

...............................… 

  

 بازار آزاد

 حساب هر کم وتم را گرفتیم

 زمردم نان گندم را گرفتیم

 زدود آتش بازار آزاد

 حسابی حال مردم را گرفتیم

...............................… 

  

 فکر ویزا

 دل خود را تماشایی نکردیم

 گذر در مرز رویایی نکردیم

 هوای دیدن آیینه داریم

 ولیکن فکر ویزایی نکردیم

...........................… 

  

 روان میهن

 من وتو بس که اهل خورد وبردیم

 سر خودرا به میل خویش خوردیم

 روا ن میهن آزاده ی را

 به دست آهن وآتش سپردیم

...................................… 

  

 دیناسورها

 درین میدان یکی باتور ندیدم

 بکار تک تک شان سر ندیدم

 بفکر انقراض نسل خویشند

 که می گوید که دیناسور ندیدم

................................… 

  

 گروه مافیایی



 زهمسویی جدایی را تماشا

 کمال ناروایی را تماشا

 بگرد حلقه بازار آزاد

 گروه مافیایی را تما شا

.................................… 

  

 دل فردا

 به پیش چشم خود آور خدارا

 تماشاکن محبت را صفارا

 چلیپایی بکش بر دور ظلمت

 دست آور دل فردای مارا به

..............................… 

 فرهنگ بومی

 به دردی آشنایی را نبینم

 یکی مرد خدایی را نبینم

 ایا فر هنگ بومی محبت

 برایت جای پایی را نبینم

...........................… 

  

 دستان شب آلود

 دو دست باز مارا بسته کردند

 در آواز ماز مارا بسته کردند

 به دستان شب آلود سیاست

 پر برواز مارا بسته کردند

...............................… 

  

 قرنطین

 چه گویم همرهان غافلم را

 چسان گیرم سراغ منزلم را

 زدست یورش ویروس نفرت

 قرنطین کرده ام مرز دلم را

..............................… 

  

 طلب تنخواه

 گرفتم پشت سودای شمارا

 زدم دوری هوسهای شمارا

 زخون الله ها باید که پرداخت



 طلب تنخواه بابای شمارا

...................................… 

  

  مرده های زنده

 برای گریه ها مان خنده کردند

 دل مارا بخون آگنده کردند

 نژاد و قوم دوری مرده بودند

 رفیقان مرده هارا زنده کردند

  

...................... 

 نورهللا وثوق
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 خوشه ای بمب

  
   

 از هرچه بوی فکر زمستان فراریم

 

 رویایی ترانه فصل بهاریم

 

 گلکاری صدای مرا دست کم مبین

 

 خار دوچشم تنگ هواخواه خواریم
  

 بازا میان پلوش فکرم قدم بزن

 

 آینه دار قامت سرسبز یاریم

 

 بر جان کوچه کوچه شهر تبار شر

 

 من بمب خوشه ای شرر خیز کاریم

 

 بر اوج پایگاه سپاه ترور عشق
  

 چرخنده تر زبال عقاب شکاریم
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 ترسی زکشت وکار تباهی مبادتان

 

 تا آتشی به خرمن خیل مداریم
  

 من عاشقم بگوش جهان جار می کشم
  

 ای همنفس اگرچه قفس را قناریم

 

............... 

۱۱  /۱  /۱۸۳۳ 

 نورهللا وثوق
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 تفنگ خالی

  

  

  فضا گرفته و آغوش جاده دل تنگ است

  

 است ي پر از سنگسكوت رهرو هر كوچه

 تفنگ خالی فکٍرمرا نگاهی کن

  که دسِت جاغوِرسربازهمدلی تنگ است

 غروِر سبز مرا سیاه كرده فضاي

 چه نیرنگ است سرخ كسان سنبل    درفش

  

 چوناگهان به اتوبان قصه پیچیدم 

 زمانه گفت عجب سادِه کج آهنگ است

  ها خبر گیریمبیا كه از دل پسكوچه

 ست اشاره های ترافیک شهر خون رنگ ا 

 وگر هو اي تماشاي بیشتر داری

 زنگ استپراز  هاآیینه   که به هوش باش

  

............... 
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 نورهللا وثوق
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 دارالمساکین

  

  

 

............... 

 آب و آسیاب

 تشکر خانه تان آباد یاران

 عطاتان برلقاتان باد یاران

 شبی ازخواب برخیزید وبینید

 که آب از آسیاب افتاد یاران

...................... 

  

 دارالمساکین

 چه فریاد و چه تمکین است اینجا

 نه از مهر ونه از کین است اینجا

 دل را می فروشیم  به باطل رای

 به حق دارالمساکین است اینجا

................... 

  

 رای زنی

 آن نگاه با صفارا  بنازم

 که معنی کرده قاموس وفارا

 حرف حسابت  صدای واژه

 زده رای دل مارا نگارا

................... 

  

 بیجا و بجا

 حرف بجارا زدم بیجا اگر 

 کشیدم از گلیم خویش پارا

 درهمی کردم فراموش دمی با
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 دریغا هم خودی را هم خدارا

......................... 

  

 درهم سرخ

 به روی رویت راوی کارا

 نهان را می توان کرد آشکارا

 به شرط امتحان درهمی سرخ

 نیابی غیر رنگ زرد مارا

...................... 

  

 یدستان فراموش

 مپنداری که اهل خورد وبردیم

 را در دهان خود فشردیم زبان

 آبروی ملتی را ولیکن 

 به دستان فراموشی سپردیم

..................... 

  

 راه وچاه

 زدست این همه یاران با هوش

  اگر چه گشته مغشوش خط فکرم

 پای خویشیم  به چاه افتادگان

 مرایاد و جهانی را فراموش 

  

...............  

 رگ خواب

 به هرشامی که شور آش باالست 

 نشان شام درویشان همانجاست

 مبین کج کج بسویم راست گویم

 رگ خواب شما ازدور پیداست

.......................  

  

 حقه بازان

 جفا را موجب ترویج ماییم

 دهان وارفته های گیج ماییم

 وصال حقه بازان دغل را

 به هرجا مرجع تزویج ماییم

...................... 



  

 چاق چاق

 ق گشتیم میان همردیفان طا 

 به رندی شهره آفاق گشتیم 

 چنان خوردیم خون آبرورا

 که چاق چاق چاق چاق گشتیم

----------------- 

  

 نورهللا وثوق

------- 

2/1/1833 

 wosuq@hotmail.com 

  

  

 

 همپای بهار

  

  

..................... 

 درو دیوار

 آواره، حیران، خسته، َجو َجو - و طن

 ندارد یک نفس بر این وآن َخو

 چه کس تسلیم طوفان کرده اورا

 به درمی گویم ای دیوار بشنو

.................. 

 

 غوغا  دست 

 کسی زوالنه بر پاکرده مارا

 اسیر دست غوغا کرده مارا

 َسَرت گر وانشد َسر وا بگویم

 به نیرنگی ز َسر واکرده مارا

...................... 

 غربت پاییزی

 نفس ها مان خزانی گشته یاران

 اسیر ناتوانی گشته یاران

  صدای غربت پاییزی ما

 گمان من جهانی گشته یاران
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..................... 

 بدخو 

 ز بس بي مهر و بدخو گشته نوروز

 فراموش پرستو گشته نوروز

 زمستان پیش پایت روسپید است

 چه خوش دستان تو رو گشته نوروز

...................... 

  فردا چرت 

 دلم را دم بدم دم دادم امشب

 به پشت بام اولم دادم امشب

 عبور چرت فردارا زپیشش

 م امشببه هر چالی که شد رم داد  

.......................  

 گل خاكستر

 زدی آتش نهال دید مارا

 ندیدی لحظه تردید مارا

 بهاری می کشد صبحی در آغوش

 گل خاكسترا میدمارا

  

.................... 

 مهر كینه

 چه سنگي در میان سینه داري

 سر جنگ از چه با آیینه داري

 به فروردین الفت خونکردی

 كه پاییزي و مهر كینه داري

...............   

  

 فكر تلخ

 شو مقیم سنگر مهر و وفا

 شو امید الله ها نگهبان

 اگر داري به پاییزان سر جنگ

 به فر تلخ طوفان آشنا شو

  

....................... 

 حرف ژرف

 بهاران حرفهای ژرف دارد

 زخون الله درکف ظرف دارد



 اینجا چه گیسوها که در خون خفته

     پریشانی سنبل حرف دارد

  

 ......................... 

  سپید ی یا رو

  

  سپیده ی یا رو ازجنس لم د

    نویده  یاسمن ها را  ل من د

 بهاره  فصل سنگر هم دلم

   دارحریم اهل دیده هوا

  

..................................  

 دالرا

 خیال خنده ما را چه كردند

 نگاه مست دلها را چه كردند

 به پرسید از هواداران پاییز

 بهاران دالرا را چه كردند

   

 ............................. 

 همسفر

 بیا بگذر ز شب یار سحر شو

 بیا با دور هستي همسفر شو

 نگاهي كن بر این آتش گرفته

 بیا پروانه ي را بال و پر شو

  ..................................... 

  

 آهن

 سر كوي و سر برزن گرفتیم

 سر راه گل و گلشن گرفتیم

 مگر آهن میان سینه داریم

 چه سنگي در دل دامن گرفتیم

 ................................. 

 سیماي ماللت 

  

 مگر از دیدن آیینه سیریم

 كه سیماي ماللت را سفیریم

 نگاهي كن به تصویر غم ما



 قفس ها را شكستیم و اسیریم

........................... 

  

 نورهللا وثوق
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 ستاره خونین

  

  

 خواهران باشهامت سرزمینم بپاس احساسات

 

 شیر آدم

 دل اینان کم از آهن نبوده

 به زن انسان کسی دشمن نبوده

 یقینن شیر آدم را نخوردند

 گمانم مادر شان زن نبوده

......................... 

 

 شعار شرارت 

 شرارت را بهر شهری شعارند

 بروی گردن ما بار بارند

 پر کاهی نمی ارزند ازانرو

 را کمتر از ارزن شمارند زنان

........................ 

  

 و رو زیر

 خودش را بنده دست عدو کرد

 زن دو دستش را فروکرد به خون

 بزیر پای دشمن رو نهاده

 وطن را تابخواهی زیر ورو کرد

....................... 

 

 مهری وگوهر شاد

 درین میهن زنان فرهاد بودند

 وفارا کوهی از فریاد بودند

  اگرچه مهر وشادی را ندیدند
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 مهری وگوهر شاد بودند ولی

..................... 

 

 ناهید نبرد

 زنان این وطن مردان مردند

 بروز جنگ ناهید نبردند

 ولی دردا که از بیدردی ما

 همآغوش هزاران رنج ودردند

........................... 

 

 آلوده دامن

 بخون آلوده تاکی دامن شان

 جهان در انتظار مردن شان

  حتی ندیدهازین نامردمان 

 نشان عهد مردی را زن شان

...................... 

  

 ستاره خونین

 جور نابکاران جناور ز

 چه گلهایی که هرسو گشته پرپر 

 دودست آسمان در زیر چانه 

 ستاره در میان خون شناور

.......................... 

 

 نورهللا وثوق
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 زن ستیز

  

  

 زنان درخون تپیده سرزمینم  وهمه  به ستاره اچکزی

 

 تشنه خون 

 را چرا باور نداری مروت
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 چرا عقلی میان سر نداری

 به خون هر چه زن زان تشنه گشتی

 که از خود خواهر و مادر نداری

......................... 

  

 جشن آتش بس

 که گفته جشن آتش بس بگیرید 

 درو غین وعده ها را پس بگیرید

 به من از رویش شهباز گفتیدد

 این همه کرگس بگیرید  نگفتم

......................... 

 

 باغ سرخ وزرد

 از سرخ و زرد آمار دادند  بسی

 حسابی وعده گلزار دادند

 سر راه نگاه شان ستادم

 به جای گل بدستم خار دادند

...................... 

 

 از بد بد تر

 زهر سو بسته هرجایی دری بود

 حیارا نه سر ونه پیکری بود

 فغان از دست این پیکر تراشان

 که هر چه دیدم از بد بدتری بود

........................ 

 

 زن ستیز

 مپندار ی شروشوری نداریم

 به غیر شعله منشوری نداریم

 نمی پرسی چرا مازن ستیزیم 

 افزوده تر زوری نداریمازین 

........................ 

 

 نشانه

 تاچند تاچند مرد وزن جدا از

 گند تاچند-کنی باال به هرسو 

 گرفتی خواهر خود را نشانه



 دشمن این چنین پیوند تاچند  به 

..................... 

 

 نوید نامردی 

 نداری غیر نامردی نویدی

 زدی اتش به هر جایی رسیدی

 گشودی شعله زانرو بروی زن

 کزو کمزورتر کس را ندیدی

...................... 

 

 نورهللا وثوق

29/0/0955 

wosuq@hotmail.com 

  

 

 عشق منای

  

  

 من ازیاران ناباور بریدم

 ازین سنگین دالن یکسر بریدم

  را از یاد بر دند عشق   منای

 جایی که دل را سر بریدم همان 

  

  

 شیرین عید

 سر _ هر برزنی باران سنگ است

 افق تاریک ومیدان تنگ تنگ است

 شیرینی نمانده   را عید     د لی

 که نقل مجلس ما نقل جنگ است

  

 سبزوار دشت

 سر بداریم سر بدار    اگر چه

 جایی نداریم عاشقان    میان

 بریدند ما را سر سالم _سبز

 دشت سبزواریم    عزاداران

  

mailto:wosuq@hotmail.com


  

 طالیی زلفکان

 شماییم که پابست  و دل بجان 

 مست شماییم  گشنه ی گدای 

  زلفکان ما را ببخشید   طالیی

 شماییم که آخر کشته ی دست

  

  

 لجام بی

 هراسان سایه ی سرو خرام است

 است  چمن در دست باد _ بی لجام

 آالله ی چند _هر خسی به چنگ 

 است بازار سهام موج _  که اینجا

  

 شب بوی

 بوی شب هر بام ودر را   گرفته

 درد سر را دوایی    بینم   نمی

 گیتی نمایی   آیینه ی   خود  تو

 سحر را  جام  لب  بگشا بیا 

  

 پرده ی رنگ

 پرده ی رنگ شماییم  ا سیر

 شماییم که می گوید که دلتنگ

 مو کشیده  زبانم   آیینه هر 

 که بیزار از دل سنگ شماییم

  

 صدای سیاه

 صدای سرنوشت من سیاهست

 آهست نژاد اشک و  نژاد ما

 گفت  شنیدم کودکی اهسته می

 بکوی ما حرامست  خندیدن که

  

 اندیشه ی خوش

 کردیم نشستیم وچه خوش اندیشه 

 هوس را از دل و جان پیشه کردیم

 غارتگرانیم    ساغر    صدای



 کردیم که خون الله را در شیشه 

  

 تبار خود کشان

 از دست خویش است در اینجاناله ها 

 است همدست نیش  ما فریاد  رگ 

 از تبا ر خود کشانیم نه     اگر 

 دل ما از چه رو بیگانه کیش است 

  

  

 آشنای راه

 ماه گردیم چشم     همراز  بیا 

 گردیم   راه  آشنای تا      بیا

  خونین مهتاب از دل   تا    بیا

 آگاه گردیم  رهزنان   زد ست 

 نورهللا و ثوق
8- 21-88 

................. 
wosuq@hotmail.com 

 

  

 
  

 سرپرست

 جانا به شکست خویش دستی داریم

 داریم  در هـــر گذری اگر شکستی

 مــی طـــلبند  مارا به پرستش بتان

 دیدی که چگونه ســرپرستی داریم

* * * 

  کندن بیخ

 شدیم  در حلقۀ جادوی جفا بســـــته

 آنسان که زرنگِ زندگی خسته شدیم

 شوق  همدلی از ســـر  در کندن بیخ

 به میل خویش دسته شدیم  برهرتبری

* * * 

 ارباب

 باید  ردۀ هر چه غم سواریبرگ

 باید   گفتم به تو آنچه را نداری

http://se.mc283.mail.yahoo.com/mc/compose?to=wosuq@hotmail.com


 هوس پیشه دال  در سینۀ ارباب

 باید  یک ضــربۀ نابکار کاری

* * * 

 جبهۀ ُمرداب

 جز با شب کابوس همآوا نشدیم

 نشدیم  رویای موج صبح فردا

 با جبهۀ مرداب عجب دل بستیم

 نشدیم  دریا  همســـنگر اندیشۀ

* * * 

 فرنگی

 داری  قشنگی  در دیدۀ غافالن

 فرهنگ جهانسوز فرنگی داری

 پیوسته به هرطرف که پارا بنهی

 داری  در هر قدمی دوتا تفنگی

* * * 

 چاه کن

 کمین کردی نهادی تور خودرا

 به جان ما زدی مزدور خودرا

 ولی ای چاه کن دیدی که آخــر

 بدست خویش کندی گور خودرا

* * * 

 پستی

 را جا گذاریم بیا تا نقشه هـــا

 به روی رسم بازی پا گذاریم

 من و تو کشتۀ برج ِ غروریم

 گذاریم  باال  از این پستی بیا

* * * 

 میدان مردی

 ز بس با درس یاری در ستیزیم

 دل مـــــی گــریزیم  زمکتبخانۀ

 شــود آیا که در میدان مــــردی

 بزور دیگران از جا نخیـــــزیم

* * * 

 محبت

 گفتند  به ما آنچه که از فرداست

 گفتند  برپاست  محبت همــچنان

 بسـازیم  دل خودرا بیا تا خوش



 دروغی را به جای راست گفتند

* * * 

 پر ِ پرستو

 سرود مرگ را از سر گرفتیم

 گرفتیم   بروی هـمدگر سنگر

 عشق  زدیم آتش چنان بر النۀ

 گرفتیم  پر  که حتا از پرستو

* * * 

 قطار ناله

 بار دارد  قطــــار ناله آتش

 کسی با شب سر دیدار دارد

 زیک سوکوپۀ دل پرزباروت

 زسویی غم به لب سیگار دارد

* * * 

  

 شهر آهنگ

 میان سینه ها سنگه خدایا

 خدایا  وطــن آیینۀ جنگه

 به هر سازی بسازیم وبرقصیم

 که اینجا شهر اهنگه خدایا

  

 نورهللا وثوق

  

 1888اکتوبر  –جرمنی 

  

 

 تن پوش بیگانه

  

  

 کالس هوش

 سری مشق بد آموزی نداریم

  سر و کاری به هر موزی نداریم

 کالس هوش ما باالی با ال ست

 نداریم     آتش افروزی    هوای

...................................... 

  

 عرفان فنا



 نواییم    حیرت را  و   فقیرانیم

 فناییم   عرفان  ز   خود آموزی

 بالی جا ن سحر هرچه فرعون

 اعجاز موسی را عصاییم   کف

...............................… 

  

 ضابط دور احتیاط

 تهی از هرچه آ هی در بساطیم

 گرم اختالطیم    گریه   به موج

 فریاد    داغ   با لباس   ملبس

 احتیاطم از ضا بطان    که ما

............................… 

  

 موسیقی آتش

 شب و روز همنوای وای واییم

 انزواییم        کاروا ن    رفیق

 غیر خاکستر نپوییم   مقامی

 که موسیقی آتش را نواییم

............................… 

  

 گردی ولگرد

 ز دانشگاه دل مطرود تا چند

 جدا از درس مهر آ لود تاچند

 واژه ای جنگ چر ا معتاد گرد

 چنین ولگرد بوی دود تا چند

............................… 

  

 جواب آشنایی

 ا سیر زنده باد و مرده بادی

 اساس زندگی را کج نهادی

 سوال همدلی را کردی از غیر

 را ندادی  آشنایی   جواب

..............................… 

  

 گودی کوکی

 سخنگوی شب مشکوک گشتی

 متروک گشتی   سحر   ز آغوش



 دردست آتش گودیی  به سان

 کوک گشتی   برای رقص ظلمت

...............................… 

 

 بمب ناز

 رستم ما و من مستانه   ز بند

 احرام بستم قصد چشم تو  به

 به راهم   بمب نازت را  نهادی

 ربودی پای هوشم را ز دستم

.........…...................... 

  

  مفردات منزوی

 مثنوی معنوی بود    دلی کو

 به تفسیر محبت ها قوی بود

 این جماعت   در یغا در میا ن

 منزوی بود    مفردات  ز جمع

..................................… 

  

 پیر دین

 سیاست را کسی مرد قوی بود

 که دست آموز اوضاع جوی بود

 را بنازم  دینی  پیر    من  و لی

 بود   کاخ خسروی  ویرانساز که

.....................................… 

  

 بوی لیالمی

 لیالمی جان است بوی    از خبر 

 ورد زبان است   سری هرکوچه ای

 گشتند   تن پوش    بیگانه را   تن

  چه می پرسی که مفت شان گران است

..........................................… 

 نورهللا وثوق

  

wosuq@hotmail.com 

 پانویس

 موزی-1

 واژه اصطالحی برای انسانهای مضر

mailto:wosuq@hotmail.com


 ضابطان دور احتیاط-0

 افسران آماده باش

 گودی-8

 در بیان مردم عادی کنایه از اسباب بازی وعروسک است

 پیر دین-2

 دین به فتح دال به معنی مرشدی که اطاعت او بر مریدان الزم است

 لیالمی-5

 لباس دست دوم

 

  

 اسارت خورشید

 

 شیک ابرها منظره ی نا با وران

 ما ییم و با ز پوشش انتیک ابرها

 خورشید را به چنگ اسا رت سپرده اند

 ی تبریک ابر هابا ید که رفت ازپ

 در هرچه دیده لنز سیا هی نشا نده اند

 صد آفرین به این همه تکنیک ابرها

 پا را به پای سا یه ی همسا یه سوده اند

 یا ران انتحا ری تحریک ابرها

 همداستا ن و سوسه _عشوه گشته ایم

 قربا ن دست و پنجه _ شلیک ابرها

............................ 

  

 نورهللا و ثوق

09-9-0113 

 جرمنی

wosuq@hotmail.com 

  

 

 سرپرست

  

  

  

 جانا به شکست خویش دستی داریم

 داریم  در هـــر گذری اگر شکستی

mailto:wosuq@hotmail.com


 مــی طـــلبند  مارا به پرستش بتان

 دیدی که چگونه ســرپرستی داریم

* * * 

  کندن بیخ

 شدیم  در حلقۀ جادوی جفا بســـــته

 آنسان که زرنگِ زندگی خسته شدیم

 شوق  همدلی از ســـر  در کندن بیخ

 به میل خویش دسته شدیم  برهرتبری

* * * 

 ارباب

 باید  برگردۀ هر چه غم سواری

 باید   گفتم به تو آنچه را نداری

 هوس پیشه دال  در سینۀ ارباب

 باید  یک ضــربۀ نابکار کاری

* * * 

 جبهۀ ُمرداب

 جز با شب کابوس همآوا نشدیم

 نشدیم  رویای موج صبح فردا

 با جبهۀ مرداب عجب دل بستیم

 نشدیم  دریا  همســـنگر اندیشۀ

* * * 

 فرنگی

 داری  قشنگی  در دیدۀ غافالن

 فرهنگ جهانسوز فرنگی داری

 پیوسته به هرطرف که پارا بنهی

 داری  در هر قدمی دوتا تفنگی

* * * 

 چاه کن

 کمین کردی نهادی تور خودرا

 ی مزدور خودرابه جان ما زد

 ولی ای چاه کن دیدی که آخــر

 بدست خویش کندی گور خودرا

* * * 

 پستی

 بیا تا نقشه هـــا را جا گذاریم

 به روی رسم بازی پا گذاریم

 من و تو کشتۀ برج ِ غروریم



 گذاریم  باال  از این پستی بیا

* * * 

 میدان مردی

 ز بس با درس یاری در ستیزیم

 دل مـــــی گــریزیم  زمکتبخانۀ

 شــود آیا که در میدان مــــردی

 بزور دیگران از جا نخیـــــزیم

* * * 

 محبت

 گفتند  به ما آنچه که از فرداست

 گفتند  برپاست  محبت همــچنان

 بسـازیم  دل خودرا بیا تا خوش

 دروغی را به جای راست گفتند

* * * 

 پر ِ پرستو

 فتیمسرود مرگ را از سر گر

 گرفتیم   بروی هـمدگر سنگر

 عشق  زدیم آتش چنان بر النۀ

 گرفتیم  پر  که حتا از پرستو

* * * 

 قطار ناله

 بار دارد  قطــــار ناله آتش

 کسی با شب سر دیدار دارد

 زیک سوکوپۀ دل پرزباروت

 زسویی غم به لب سیگار دارد

* * * 

 شهر آهنگ

 میان سینه ها سنگه خدایا

 خدایا  وطــن آیینۀ جنگه

 به هر سازی بسازیم وبرقصیم

 که اینجا شهر اهنگه خدایا

  

  

 نورهللا وثوق

 2115اکتوبر  –جرمنی 

 

 چنگ ضحاک



  

 سیلی جانانه

 سر گذشته   رو نوشت  از سخن

 گذ شته-آب از سر  نمی بینی که

  

 سیلی جانانه ی گفت   بگوشم

 مصرف در گذشته  تاریخ   را   تو

............................................ 

 اسیر

 نشتر نبودیم   اگر در چشم هم

 در نبودیم   حیرانی هر    چنین

 دید هوشی  اگر بودی سری مو

 نبودیم کور وکر    دست    ا سیر

..............................................… 

 نمی شرمی

 بر این ویرانه فکرت بام و در ساز

 به خود آی و زخو د چیزی دگر ساز

 بزم خودی شو     سازنده ی   دال

 نمی شرمی که می رقصی به هر ساز

..................................... 

 غزوه ی غزه

 درین وادی چه منزل می سپاریم

 چرا حق را به باطل می سپاریم

 در غزه دیدیم    غزوه را   حدیث

 به کافر از چه رو دل می سپاریم

..................................… 

 درفش کاویان

 گر چنان خنجر نسازیم  زبان را

 اگر از مشت دل سنگر نسازیم

 از آن ما نیست کاویان    درفش

 نسازیم چو آهنگر    اگر خود را

..........................… 

 حاکچنگ ض

 بر نگردی ی خود ریشه   بر  چرا

 نگرد ی با ور    ره     مرد    چرا

 ضحاک در چنگ-قارنت  -و- قباد

 آهنگر نگردی -کاوه - چون  چرا



......................................… 

 بال اقبال بال

 من و تو گر که از اصحاب رازیم

 سر نبازیم - بولهبها- به پا ی

 بالییم اقبال    با ل    تا    بدا

 خوشا روزی که شب را پر نسازیم

......................................… 

 ناتنی

 چرا خود را چنان صرصر نسازیم

 پرپر نسازیم   چه رو  خزان را از

 ا ز ین پس رسم دیگر پیش باید

 سر نسازیم   هر ناتنی را   بیا

............................….......... 

 

 خاکریز و سنگر

 بیا تا برده ی هر در نگردیم

 کاله رهزنا ن را پر نگردیم

 بیا تا خاکریز خویش باشیم

 به هر بیگانه ای سنگر نگردیم

....................................… 

 آواره

 به دشمن گر که همباور نبودیم

 هر در نبودیم   آواره ای    چنین

 رو نمودیمبه خود گر لحظه ی را 

 نبودیم دیگر  تا لحظه ی    و لی

....................................… 

 تیغه ی خنجر

 ساغر کشیدیم   دیده ها  ز اشک

 نشتر کشیدیم به هر سو تیغه ی 

 چه می گویی که ما از سر کشانیم

 سر کشیدیم را  هر ناکسی   دری

  

...............................…  

  

 نورهللا وثوق

 

wosuq@hotmail.com 
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 پانوشت

 ضحاک-1

ستمگر بود ودومار درشانه ی اوروییده وهر روز مغز سر دو انسان بیگناه خوراک  سیه ساالری آورده اند که

درفشی ساخت و مردم را بر آن داشت تا با همدستی     پدر قباد وقارن سر انجام کاوه ی آهنگر. آن دومار

 او ضحاک را بر اندازندو چنین شد

 

 رسوایی هلو کاست

  

 سرود سبز سربداران غزه

  

    

 بانک خون

 شکست سهمداران جنونیم

 خونیم بانک   جال ل   تجلی

 نجاتیم را جلودار    جهانی

 جدا از جلوه های چند و چونیم

 ............................ 

  

 حماسه های سر شار

 سر کشان سر بداریم صدای

 شعله مشتاق شراریم شبیه 

 شبیه شعر سر شار حماسه

 شاهکاریم شاهنامه    شبیه

  

.......................... 

 گلو گیر

 اگر چه دشمنم تدبیر دارد

 بسی دام وبسی زنجیر دارد

  

  

 ما لقمه ی خامی نبودیم ولی

 بجایی گیر دارد    گلوی او

...................... 

 -سربزیران- 

 بلندای صدارا پست کردند



 به پستی با هوس پیوست کردند

 ازانرو پیش یاران سر بزیرند

 شوق دشمن بد مست کردند که

......................... 

  

 تردستی

 فرودستان نشستن تاکی وچند

 به آتش دیده بستن تاکی و چند

 زچنگ هر هیاهوی دروغین

 به تردستی نرستن تاکی وچند

  

  

 الت وهبل

 کردیم  که برخود جبر مپنداری

 صبر کردیم اختیاری  ستادیم 

 التیم-زجور بت پرستان گرچه 

 قبرکردیم  شرمسار را -هبل

  

  

 زهر چشم

 راهی ناورد بودم دشمن به

 برای دیدنش سر درد بودم

 زهر دوچشمم نشانش داده ام 

 مرد بودم چنان کز هفت پشتم 

......................... 

 

 صحن قدس

 بیا اندیشه را جایی بکاریم

 به صحن قدس رویایی بکاریم

 اال ای خار چشم شب پرستان

 فردایی بکاریم بیا تا صبح 

  

............................ 

 هنگامه دار

  

 جهان راهای وهوی دیگری بخش 

 قفس خو کرده را بال وپری بخش



 جستجوها   هنگامه دار  تو ای

 شور محشری بخش -دار دیده  به

............................... 

  

 منزل یاهو

 سراغ منزل یاهو گرفتیم

 زعطر گلشن دل بو گرفتیم

 صدایی گر زنامحرم شنیدیم

 جوانمردانه از او رو گرفتیم

  

............................ 

 دست خالی

 زخونت جاری ارجو گشته غزه

 جهانی باتو همسو گشته غزه

 دل دشمن به تار مو رسیده

 که دست خالی اش رو گشته غزه

...............… 

  

 سا مان هلو کاست

 فرازم ازگمانش کی فروکاست

 از گلشن من آبرو کاستکجا 

 به دست سوز وساز الله هایم

 زدم آتش به سامان هلو کاست

 ........................................ 

 پس وپیش

 حریفت را خیال خویش کردی؟

 بدو بازی گرگ و میش کردی؟

 کاله تو پس میدان جنگ است

 گمان بردی که ما را پیش کردی؟

 ...........................… 

 تل آویو در تله

 درین بازی چنان از چل فتادی.

 به فکر حل فتادی -شرم آگین –که 

 یاران زار    زوزه ها ی  با   کنون

 دام تل فتادی   به -تل آویو- به

.....................................… 
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 سربزیران-1

 دولتن اجوانمردانی که به هوای نابودی غزه با اسرئیل همدست شدند

 

  

 پا نوشت

0- 

 پایتخت کشور نام نهاد صهیونستها- تل آویو

 به دام تل-8

 درتله گرفتار شدن

 شرماگین -2

 اشاره به نشست شرم الشیخ مصر که برای نجات اسرائیل و یارانش برپا گشت

 

 باند اضطراری

 زبان ساده

 هوادار جهان بینی عشقم

 زبان ساده ی چینی عشقم

 سبک فکران شکستم را چه جویید

 احساس سنگینی عشقم  که من

  

........................... 

 هوای بهاری

 هوا گرچه که تا حدی بهاریست

 ولی در برج دل فریاد جاریست

 فرود آ   نگاه من     یدانبه م

 که اینجا باند باند اضطراریست

........................... 

 دکه ی سوداگران

  

 کجا شهری زمام او اجاری است؟

 به این پاسخ که را احساس یاری است

 مست  خریداران بد   پیش    کجا

 گیج زاریست؟    تمام لحظه هایش

............................. 
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 ی های جاریباز

 مجاری است   بویای    دیده    دماغ

 اجاری است   شهر ما    هوش   حدود

 عاشق    دلهای      کوچه ی    میان

 به هر گوشه چه بازی ها که جاری است

  

............................... 

  

 شاهان شجاع

 مپنداری که در بند نزاع اند

 خریدار محبت را متاع اند

 بیگانه برگویبه ناز یورش 

 که اینجا جمله ای شاهان شجاع اند

  

  

  

 فرودگاه فغان

 فرود گاه فغان است  دو چشم من

 صدای شعله ها را میزبان است

 مسافرهای نازش ناله واشک

 دلم خالی زبوی ارمغان است.

........................ 

 نگاه پرپر

 دریغا گلشنم از هر دری ماند

 داسیر بی سر وبی پیکری مان

 آرزو بود    پزیرای بهار

 دست او نگاه پرپری ماند به

......................... 

 هشت جبری

 دشت جبری  چه پاکوبان به دور

 گلگشت جبری   به سر سودایی

 ازین بازی چه سودی می توان برد

 هشت جبری دست     گروگانان

........................... 

 اصل و بدل

 بود تمام شب سخن از راه حل

 سحر همسوی بانگ بی محل بود



 به اصل زندگی سر دادم عمری

 نسخه های او بدل بود  سراپا

......................... 

 

  

 مد قرن

 را تماشا حقارت    بلندای

 به هر سو اوج غارت را تماشا

 لباس بردگی بر تن تن ماست

 تماشا اسارت را     مد قرن

....................... 

 ثوقنورهللا و
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 بالی جان

  

  

...............................… 

 عمق انفجار

 زچشم زندگی خود را نهان داشت

 آتش نشان داشت     ز بار خرمن

 انفجارش خیره گشتم   به عمق

 زباروت کسان داشت کمر بندی 

........................ 

 باد جنگ

 سنگ دادیم  به دست کودکیها

 دادیم  باد جنگ جوانی را به

 تقویم خودرا  دل صد پاره

 زخون نا امیدی رنگ دادیم

 ........................................ 

  

 بالی جان فردا

 گشتی آخر    صف آرا   سیاهی را

 گشتی آخر    آسا همسایه    بسا

          با دو دستت سر بریدی    سحر را 

 گشتی آخر   فردا    جان      بالی
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............................... 

 

 نقش شیطان

 شما گشت آهنگ      جنگ    پیام

       نیرنگ شما گشت  تسلی بخش 

 شیطان     نقش       بازیگران   اال

 گشت   شما   از رنگ     خدا بیزار

…......... ...................... 

 آتش به خرمن

  

 کجا با خویش و با من بودی عمری

 همش آتش به خرمن بودی عمری

 هر جنونی جا گرفتی      به مرزی

 بودی عمری      بال گردان دشمن

....................................… 
 انفجار جنون

 سازگاری هرصدایی       به ساز 

 آتش بیاری      بجان      جهنم را

 بو گرفتی ازخوی دشمن   ز بس

 این دیاری         انفجا ر   صدای 

...............................… 
 مکروب ساری

 کرده تعصب  غافل ز دل      تورا

 گلکرده تعصب   به     دو پایت را

 مکروب ساری هوس را      ازان

 کرده تعصب  منتقل     به جانت

….............................. 
 بوف کور

 تعصب بوف کورت سازد ای دل

 ز آبادی به دور ت سازد ای دل

 حریفان        خنده بازار    میان

 تماشاکن چه جورت سازد ای دل

  



.................................... 

 مهره های رنگین

 چیده تعصب چه رنگین مهره ها

 چیده تعصب هر جایی جدا  به 

 شدم یک لحظه غافل از دل خویش

 چیده تعصب   سنگها   به گورم

................................... 

  
 جهل مرکب

 تب گشتی ای دل  تن عشق مرا

 گشتی ای دل   جان مکتب  بالی

 درس عرفان هم کالس  نگشتی 

 گشتی ای دل   جهل مرکب  مگر

….................................. 

 مشق شب 

 که من مکتب گریزم       مپنداری

 جریان مشق شب گریزم    من از

 در میان سینه شوریست   هنوزم

 بی یارب گریزم    شبهای   که از

....................................... 
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 بینی  جهان بینی تا

  

 باد صرصر

 گشته اینجا تر    آشنا   ز خون

 به هر بیگانه سنگر گشته اینجا

  

 چه گلهایی به دست باد صرصر

 هر کوچه پرپر گشته اینجا سر 

.............................… 

 خیر و شر

 با پله بینی در کمینی     بس  ز
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 بینی به جان  رسیده زاحساست

 شر ی همسایه چه بدکردی به پا

 نه بینی را    خیر وخوبی   الهی

................................… 

 آخر

 خذف را پیش مردم در سرودند

 پرپر سرودند گه   و گهی آرام 

 سرود چنگ را با ساز سازش

 سرودند  و آخر   تبره    میان

.............................… 

 سوال بی جواب

 چون سوال بی جوابیم  تو  من و

 خارج از کتا بیم   در س  ویا چون

 چاره ساز خویش باشیم   تا  بیا

 همرکابیم   آتش    دنیای   با   که

...................................… 

 قاش

 پر از پرخاش کردم دهانم را 

 کردم بسی نا گفتنی را فاش

 دست وفارا پرورده ی    دلی

 قاش کردم به شر ط شادی تان

...........................… 

 همراهی باطل

 باطل نداریم  همراهی   سر

 به هر ناکس دلی مایل نداریم

 حسابی تازه واکن  ما   برای

 که ما چیزی به غیر دل نداریم

..............................… 

 جهان بینی تا بینی

 همه با دشمنان خلوت گزینی است

 خدا را این چه رنگ هم نشینی است

 ایل خویش اند    دماغ    جهان بین

 بند بینی است  تا   جهان بینی شان

.......................... 

 بر انداز

 و دینی   دل   بساط    بر انداز

 در کمینی -  ما  بر بادی    پی



 آفریدند   جنست   از چه   ندانم

 و زمینی    آسمانی       بالی

 .............................. 

 زشتی برترین

 عجب سر گشته و بی جانشینی

 به دشمن یار و با یاران به کینی 

 نگاه هرچه خوبی خار    شدی

 هرچه زشتی برترینی  به چشم

............................ 

 ایل رنگ 

 بگو حرف دلت را با قشنگی

 ا هر جا به جنگیبه زیبایی چر

 دیدار تو چشمم گشته خیره ز 

 کدامین ایل رنگی  همآ غوش

........................... 

 بیگانه بو

 اسیر دسته ی اوباش گشتیم

 گشتیم   ایکاش   هزار    درآویز 

  بویی هر بیگانه   مشت     جور  ز

 پاش گشتیم   به هر سو     سپند آسا
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 مرید بهاران

  

  

 از ما به ا بر و باد و بهاران سالم با د

 ي باران سالم بادبر قوم و بر قبیله

 بر شبنم و شكوفه و بر شاهد نشاط

 بر سر دبیر خیل هزاران سالم باد

 را بهینه سخنگوي نو بهار وزنو ر

 این سفیر سلسله داران سالم باد بر

 بر همسفر نسیم سحر سرو سر فراز

 بر آن بلند قامت دوران سالم باد

 زمستان بریده است بر هر كه دل زدور

 بر هر كه شد مرید بهاران سالم باد
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 ................................. 
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 ریشة آهن

  

 شرم حضور 

 نشستي شورشي بر پا نكردي

 وا نكردي -به رقص شعله ي پر

 دال شرم حضور تو كجا شد

 پروا نكردي - كه از پروانه ها

.......................... 

  

   ساغر باور

 لبي از جام شادي تر نبینم

 صفا در ساغر باور نبینم

 ره آورد بهاران را درین باغ

 به غیر از غنچة پرپر نبینم

 ................ 

  

 كوه بابا

 اگر خرداد اگر اردیبهشت است

 به چشم ما بهاران وه چه زشت است

 چه سیالبي كه اینجا كوه بابا

 پي ویراني دلها سرشت است

 .............................  

  

 گروگان

 اسیر كوه و دشت دیگرانیم

 زرنج نامرادي ناتوانیم

 بهار ما گروگان كسان است

 از آن آوارة دست خزانیم

 ...................... 
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 رهگذر

 بهاري در دیار ما نمانده

 گلي در رهگذ ار ما نمانده

 چنان پاییز ما را كرده غارت

 كه نامي از بهار ما نمانده

  

........................  

  

 ده مرده

 سخن در بزم دل بي پرده گویم

 بسان گوهر پرورده گویم

 سرسبز وفا هم سنگ دار است

 كه من حالجم و ده مرده گویم

....................  

  

 سنگر ابلیس

 نم غم دیده ها را كیس كرده

 دل درد آشنا را خیس كرده

 زتلبیسش كسي افرشته ها را

 اسیر سنگر ابلیس كرده

.................. 

  

 دود بوي

 نگاهم را درین گلخن چه سوداست

 است  كه اینجا هر چه بیني بوي دود

 چنان سیلي به روي باد خورده

 كه رنگ چهرة نازش كبود است

.......................  

  

 درنگ

 بهاران رقص رنگ تو كجا شد

 نگاه شوخ و شنگ توكجا شد

 نگیري از چه رو دست دلم را

 كجا رفتي درنگ تو كجا شد

........................  

  

 درخت خنده



 اگر هم فكر جریان بهاریم

 درخت خنده را گر برگ و باریم

 چرا كابوس خواب غنچه هاییم

  چرا بر جان رویا ها شراریم

............. 

  

 بوي پرواز

 دلم را محرم رازي نیامد

 نگاهم را هماوازي نیامد

 مگر اندیشه را بال و پري نیست

 ز جایي بوي پروازي نیامد

..................... 

  

 فصل آمال

 بهاري را پر و بالي نگشتیم

 پر پرواز اقبالي نگشتیم

 اگر چه از گل و سوسن سرودیم

 زبان فصل آمالي نگشتیم

................... 
  

 صدای سبز

 بیا تا تخم رویایي بكاریم

 به كنج سینه دریایي بكاریم

 بیا در دشت شبهاي خموشي

 صداي سبز فردایي بكاریم

........................  

  

 بلوار دلها

 بیا تا باغ تا گلشن بكاریم

 بیا تا نرگس و سوسن بكاریم

 ازان ترسم كه در بلوار دلها

 دوباره ریشة آهن بكاریم

........... 
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 مشق نگاه

 به کودکان در خون خفته ی هلوکاست غزه

.................... 

 بیاد نگاه تان   گرفته دلم  امشب 

 وان لحظه های آخر فصل تبا ه تان

 شما بوسه می زنند آوار ها به پای

 سر بی پناه تان  روی   افتاده اند

 پریده به آنسوی زندگی   مثل دلم

 تان آواز ماه   تازه ی رنگ بهار 

 مادربه لرزه از بر تان دل بریده است

 در دو دیده ی بابا نگاه تان گم گشته 

 آری کسی زریشه درو کرده عشق را

 غرق مصیبت گواه تان  وان چشمکان

  

 با صد هزار وسوسه می پرسم ازدلم

 ه تانیارب چه کس نشانده به روز سیا

  

 وزمین د ست را به هم  آسمان دادند 

 شان فکنده به اعماق چاه تان بیداد 

  

 مشق نگاه تان همه را مهر می نوشت

 چه بود اشتباه تان   زمانه   در دفتر

 می شود احساس  ها ی قالی   گلبوته

 هر سو به دست دیده ی من فرش راه تان

......................... 
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 اشکی بر ویرانه های هلوکاست غزه

نشانه

جنون جنگ جنگ جاودانه

گرفته کوچه ی مارا نشانه

برای امتداد خون و آتش

دل همسایه می گیرد بهانه 

..........................

 

نوارناله

 

برون از پوشش آمار گشتیم

زبس از کشته ها انبار گشتیم

دو صد ره درنوار غزه هرشب

خروش ناله را تکرار گشتیم

 ...........................

 

دعای پیر

 

اگرچه دشمنم شمشیر دارد  

ولی هوشش بجایی گیر دارد

مرید هرکس وناکس نگردیم

که این ملت دعای پیر دارد

 .........................

 

ام طوبی

 

چه صحرا محشری ازناله برپاست

صحن غوغاست بهشت سرزمینم

آوارگی ا   میوه ی    چشیدم

ام طوباست -   اگرچه   زشاخ غم
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...............................

وادی دم

مگر بنگاه ماتم گشته اینجا

خم گشته اینجازندگی   که قد

دمد هرکس به نای مانوایی

گشته اینجا -وادی دم -گمانم

 

 
  

 

نوبهار سیه پوش

غریو اینجا زهر دیوارخیزد

غریو از هرچه برگ و بار خیزد

سیه پوش   نوبهاران   غریو

بانک سار خیزد   ز خاموشی

......................

طوفان سینا

سحرسان گرچه ما شب خیز گشتیم

گشتیم   لبریز   آرزو   زبوی

  طوفان سینا-با یورش  ولی

پاییز گشتیم   کوچه ی   مقیم

 

.........................

 

بار ناله 

به پهنای جهان یاری نداریم

هماوایی دل زاری نداریم

 

زبار ناله پشت ما شکسته

برای تکیه دیواری نداریم

......................



موج فریاد

شرار شعله افشان را ندیدی

شب آتش به دامان راندیدی

نبودی همزبان موج فریاد

ندیدی شتابان را  آه   قد 

....................

بشر -شجر-حجر 

شکافی سینه ی دیوار ودر را

ی بنیاد شر را فتنه    که یابی

شرارش گشته دامنگیر هرسوی

حجر را و شجر را و بشر را

  ...........................

 

خرمن عشق 

 

دل مارا گرفتند   راه    سر

مارا گرفتند   منزل    سراغ

چه میگردی به گرد خرمن عشق

ما را گرفتند   حاصل   تمام

..........................

صدای بیقرار

شکسته  ما آیینه دار    دل

ما شکسته بیقرار  صدای 

آستین استچه دست فتنه ی در 

ماشکسته    افتخار که پای

.......................

درد آشنا

کسی آمد صفارا زیر و رو کرد

دل درد آشنا را زیر و روکرد

کوی آرزو مان آتش افکند به

گلستان و فا را زیر و رو کرد



.........................

صدای هوشمند

آه ما باال بلند است   شعاع

نمودار جهانی چون وچند است

ببین بر رگ رگ رایانه ی دل

قفسها را صدای هوشمند است

...........................

حصا رشب

زمین آرزو ها ره ندارد

بغیر ازغم در آنجا ره ندارد

به دور او حصار شب کشیدند 

بسویش بوی فردا ره ندارد

 

...........................

آتش فشان

را جاجای غزه در گرفتهچ

دل دریای غزه در گرفته

هوس آتشفشان است  مگر کوه

که سرتا پای غزه در گرفته

............................

دست سحر

سحر ازکوی ما پادر گریز است

به پشت سنگر غم سینه خیز است

چه کس دست سحر را می فشارد

که شب را با سحر روی ستیز است

................................

ریشه ی فریاد

نگاه ما چرا بی بال و پرشد

به پای ناتوانی همسفرشد



ی فریاد ماگیر شعله ی سراغ

که آتش درنهادش بارورشد

............................

 

پایانه ی یاری 

بیا تا ریشه ی خاری بر آریم 

دمار از ناله و زاری برآریم

ور شهر دل بگردیمد  بیا تا

 سر از پایانه ی یاری بر آریم

 ..............................

 

نورهللا وثوق

03/0/2113

wosuq@hotmail.com

 

 
 پانوشت

ام طوبی-0

محله فقیرنشین در شرق فلسطین اشغالی

ونیز درخت میوه ممنوعه

وادی دم-2

نیز نام محله ی فقیر نشین در شرق فلسطین اشغالی

 

 هوا ی آلوده

 .................... 

 

  دوچشم باغ باال تار گشته

  هوای شهر گل بیمار گشته

  زبس بار فضا ی ما سیاسی است

  و طن آلوده ی ادبار گشته

..............................  

 

 بخاران خویش را

 نه می خیزد ازین گلشن بخاری
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  به جای گل نروید غیر خاری

 دال فکری به حال خویشتن کن

 بخاران خویش را تاکی به خواری

.......................

  چپن واره

  بنازم چشم مستت را وطندار

  به پا کردی برای دیده ها دار

  فکرت رونهادیم به رستورا ن 

  مازدی یارچپن واره بجان 

.....................................… 

 

  کوچه گرداب

  مقیم خانه گرداب گشتیم

  میان موجه غم خواب گشتیم

  فرورفتیم آن سان در لجنزار

جا از خجالت آب گشتیم که در 

................................  

 

  خاطر پرواز

  الف بودیم و مثل دال گشتیم

  بزیر بار دل پا مال گشتیم

  ولی در خاطر پرواز ماندیم

  اگرچه بی پر و بی بال گشتیم

................................…  

 

 چشم دید

 به جز از الله هردم شهیدی

 نمی روید ازین گلشن امیدی

 چه گلهایی که اینجا گشته پرپر

 اگرباشد به نرگس چشم دیدی

..........................

 

 رنگ روییدن



 اگرماتشنه فصل سپیدیم

 چرا دور سیاهی ها تنیدیم

 چرا از چشم گلشن رو گرفتیم

 چرا از رنگ روییدن رمیدیم

.......................... 

 

 شکسته دلها ی 

 بهار آمد ولی دلها شکسته

 درشادی بروی خلق بسته

 بزنجیر اسارت می کشانند

 جوانان چوگل را دسته دسته

...................... 

 

 آتش گرفته ها

 در ودشت وطن آتش گرفته

 بهار این چمن آتش گرفته

 زهر سویی صدای ناله جاری است

 نگاه مرد وزن آتش گرفته

.................. 

 

 خار نگاه

 بهاران پای در زنجیر کرده

 جنونش را چه خوش تفسیر کرده

 مگر خار نگاه ناز اوییم

 که مارا از سر خود تیر کرده

................................................ 

 

 موج سراب

 کویر بی سر وبی پاست اینجا

 بهارو باغ بی معنی است اینجا

  دو چشمم تشنه موج سرابی است

 که نام دیگرش دریاست اینجا

................................. 

 



 دانه ی مهر

 مپنداری هوادار بهاریم

 ریمخزان را میزبان این دیا

 به غیر تخم نفرت باغ دل را

 ندیدم دانه مهری بکاریم

.......................................

 نورهللا وثوق

29-02-0957 

wosuq@hotmail.com

 
 

 هدیه نوروزی-گلوی انتظار

 

 

هوای گندم

هوای دیدن گندم کن ای ابر

دمی فکری به این مردم کن ای ابر

اگر اشکی به چشم خود نداری

ازینجا گور خود را گم کن ای ابر

..............… 

 

گلوی انتظار

دل باغ دیارم پاره گشته

 بسان سال پارم پاره گشته

کجا رفتی بیا نوروز برگرد

  انتظارم پاره گشته گلوی

 

......................................

همپای موج

نه از ساحل نه از در یا سخن گو

نه از ژ رفای ناپیدا سخن گو

بیا همپای موج زندگی شو

ز رنگ رویش فردا سخن گو

...................................
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اطلس احساس

چرا از کوی دل پا می کشی باز

چرا پا را زدریا می کشی باز

چرا بر اطلس احساس مردم

به آسانی چلیپا می کشی باز

...................................

 

گوش الله

صدای نور گرچه نرم خیز است

سپیدی با سیاهی در ستیز است

سحر سوسن به گوش الله می گفت

تما شاکن که دشمن در گریز است

......................................

دجله ی شب

سحر رنگ صدای تو کجاشد

نشان جای پای تو کجاشد

شدم غرق غروب دجله ی شب

طلوع جانفزا ی تو کجاشد

....................................…

آبی از یک جو

چرا ما آبی از یک جو نگردیم

چرا همباور و هم خو نگردیم

که می گوید که خون هم بریزیم

چرا با کینه رو در رو نگردیم

..............................…

عرش دل

درین صحرا هوای تازه رویان

هوسهای بلند آوازه رویان

نسیمی را ز عرش دل به دست آ ر

بروی هر در و دروازه رویان

..................................…



لرزه خیز

اگر چه دیده ها مان تیز تیز است

طنین هرنگاهی لرزه خیز است

مگر آتش گرفته گلشنی را

که احساس بهاران اشک ریز است

.....................................

صدای سبز

نشاط سر و و شور یا سمن شو

سرود نرگس و یاس و سمن شو

می از دره ی دی سر برآورد

صدای سبز احساس دمن شو

....................................... 

تخم آتش

اگر ما تشنه ای فصل بهاریم

چنانچه همصدای برگ وباریم

بیا تا درمیان مزرع عشق

صدای تخم آتش را نکاریم

.............................

نورهللا وثوق

03-10-1831

wosuq@hotmail.com

 

 زائر مزار

دشت لیلي    

 

 ما زاده کعبه ی بهاریم

 سبز یاریم  تسلیم اذان

 مستیم و نماز عاشقي را

 ناز مي گذاریم يبر قبله
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 از خون دل بهاري خود

 ي الله آبیاریمبر كشته

 دشت لیلی شور تا آنسوی

 راهي جنون بي شماریم

 سرخ ي گلمیله همسنگر

 هستیم و به اسب دل سواریم

    بلخ بامی عشق ای زائر

  باز آ که مزار انتظاریم

 

نورهللا وثوق

wosuq@hotmail.com

 
 

 تاراج بهارستان

 

ضمیر خسته

نگاه سبز ایماني كجا شد

ضمیر خسته را جاني كجا شد

 اسیر یورش طوفان سرخیم

هواخواه بهاراني كجا شد

.........................

زمینگیر

بجان پرورده ي فصل خزان را

زدي آتش بهار آشیان را

زمینگیر جهاني ناله گشتي

چرا از یاد بردي آسمان را

..................... 

كار آتش

دوباره كار آتش سر گرفته

پرستو آشیانش درگرفته 
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 به صحرا و در و دشت خیالش

 خزان هر گوشه ي سنگر گرفته

....................... 

  

 دفتر ناز

 پرستو جان بهاران را چه كردي

 ان را چه كرديامید باغ و بار

 كجا شد فصل سبز دفتر ناز

 كتاب عشق یاران را چه كردي

.......................  

  

 عشق آشنا

  شکستند بدا نای نوایم را

  عشق آشنایم را شكستند دل

 چسان پرواز را از سر بگیرم

  پر و بال صدایم را شكستند

......................... 

  

 زنده رود

 صدایم گر چه از ریشه كبود است

 دل سر گفت و شنود است مرا با

 اال اي مطرب چشم خیالم

 مقام ما كنار زنده رود است

 ......................... 

  

 بهارستان

 بیا جانا به مرگ جان بگرییم

 به تاراج بهارستان بگرییم

 خزان را تا بكي همداستانیم

 بهاري شو كه تا باران بگرییم

.............................  

  

 معماي جهان

 درخت آرزوها بر نیاورد



 بهاري میوه ي نو بر نیاورد

 گمان من معماي جهانیم

 ازین جدول كسي سردرنیاورد

............................  

  

  انفجار انتحاری

 هواي آرزوهایم بهاري است

 به پاییزان مرا ناسازگاري است

 تبراي انفجار هر چه درد اس

 دل وامانده ي من انتحاري است

........................  

  

 سیه پوش

 دوباره مثل اول سوگواریم

 سیه پوش صداي نو بهاریم

 نمي گفتم كه اي همزاد الله

 میان شوره زاران دل نكاریم

..........................  

  

 قبله ي باور

 بهاري را كسي یاور نیامد

 كسي از قبله ي باور نیامد

 براي انتقام هستي عشق

 صدایي از قبیله درنیامد

................... 

  

نورهللا وثوق

04/0/0955

wosuq@hotmail.com

 
 نژاد بزرگوار
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 لحظه رویش بهار من است

 گلسوار شکوفه یار من است

هفت سین امید را چیدم

 پایان انتظار من است گاه

ي سینه را تكان دادمخانه

شادماني دل نثار من است

سوز وساز سرود سبز سحر

ي سه تار من استسنبل سوژه

از نژاد بزرگوار دلم

عشق از ریشه و تبار من است

قامت سرفراز نوروزي

ي موج رنگ و بار من استسایه

...............

 نورهللا وثوق

9/1/1811 

wosuq@hotmail.com

 

  

 مداری و مدارا

  

  

  

 ایل  و  نژاد

 از هر گونه نیش است خالی  صدایم 

 اگرچه رشته ها یش ریش ریش است

 می خندد به ریشی  از ریشه     ولی

   خویش است    ایل در بند نژاد و   که 

.......................................… 

  

 مداری و مدارا

 می زنی باز  پا  رکاب خسته را 

 می زنی باز   رویا      سری بر کوی

           مانداریم       مداری  با  مدارا 

 می زنی باز  چه چنگی را به دلها
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.................... 

 جهالت  ویروس             

 راوچتيكني چرت ميچت چرا

 احرمتي ر بيازین افزونمكن

 ز ویروس جهالت  همبرمزن 

  

         را نتيانتر  دل این  صفاي

  

...........................    

 بگیر  دزد    

 به شهر ما اگر شاه و وزیراست

 نگاهش از خجالت سر به زیر است

 سرخودرا به دزدیم    جانا   بیا

  که در هر دفتری دزدی بگیر است

 ............................ 

  

 دماغ فیل

 ا صیلیم   آریایی       نژاد

 فتاده از دماغ هرچه فیلیم

 تهی از لحظه ای عرفانی عشق

 بقای ارتقای قال و قیلیم

.......................................................... 

  

 کویر آسا

  

 جفت گشته ما با تباهی  دل

 خفت گشته خراب تخت خورد و

 محبت     ساالر دریای   سپه

 گشته   افت  اسیر    آسا  کویر

..................................… 

 شورش آه

 هستیم را نا خدا برد     تمام

 سکوی شنا برد   نداردجست

 آه    شورش   شعله های   شعاع

 دستم را به هنگام دعا برد  دو

...................................…  

  



 گل قالی

 خار باشیم      در چشم یاران      چرا

 اغیار باشیم            ره    خار     بیا

 ببا فیم   فرش احساسی    تا      بیا

 باشیم   پای یار            قالی    گل

.................................… 

 دکان صفا

 بگیریم غوغا   ره      رسم و    بیا

 بگیریم  موالنا         سوز    سراغ

 عشق  ساده ی ای مشتری   بیا

 سودا بگیریم      صفا       دکان ز

...........................… 

 ریشه در اندیشه

 در اندیشه دارد      مسلمان ریشه

 ریشه دارد      مهربانی  ز عشق و

 به پرهیز      ساقیآن     دال از بزم

 میان شیشه دارد      که شور کین

................................… 

 کمر بند سیاه

 نگاهش را تماشا      به هر سویی

 راهش را تماشا      گم کرده  دلی

 آرزوها          به قتل     کمر بسته

 تماشا      سیاهش را      کمر بند

..........................…........ 

  

 نورهللا وثوق

11 -0-0119 

wosuq@hotmail.com 

 

 زیر خط

  خبر های خوش 

 خبرهای خوشی را پخش کردند

 الغ خود را رخش کردند االغ

 صلح دروغین   به زیر سایه
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 میان جنگ حلوا بخش کردند

........................

 

آتشبیاران 

آتشبیاران سلحشور اال 

کجا شد وعده های مشعل نور

ی گرم  نشد از آتش تان کوچه

ولی از دود تان شهری شده کور

............................. 

 

 فکر جهان  

 پر فکر جهان را خواب دادیم 

  به آتش رنگ صلح ناب دادیم

 پذیرا شو زمن این دسته گل را

 که از دریای خونش آب دادیم

 

 ........................... 

 درشتی ونرمی

 ید که ما گرمی نداریمکه می گو

 میان سینه جز مرمی نداریم

 درشتی را ز سنگ ما بیاموز

 که در قاموس دل نرمی نداریم

........................ 

 

تموز آه

نمی دانم بر این گلشن چه رفت است

بوی تفت است        اورا    آه    تموز

از شمار درد و داغش       چه پرسی

هفت است که هشت او گرو در دست

.........................................… 

 

 اعصاب دل

رگ اعصاب دل خونی ندارد

مضمونی ندارد تپش رافکر

همزبانی     بلند   غزلهای

موزونی ندارد    یکی مصراع

 ..................................…



 

موج اتوبان

موزونی ندارد    موج  اتوبان 

خط مصئونی ندارد    سفر را

که آنجا   ازان جاده   بگریز  دال

مجنونی ندارد    پای     صدای

....................................…

شربت هوش

شنیدن را یکی گوشی ندیدم

نوشی ندیدم    قطره   لبی را

به هر ساقی که رو کردم درین بزم

ندیدم    هوشی     نوید شربت

.........….......................

  هاج وواج

هوای تخت وتاج است  تجاهل را

مفلسی رافکر باج است سر هر

صدایی را سالمت       نمی بینم

تمام واژه هامان هاج و واج است

..................................…

زیر خط

زبس هر جابال را گوش گوشیم

لباسی را به جز ماتم نپوشیم

و دامن تو     دست ما   خدایا

زیر خط فقر هوشیم     سراپا

...............................…

  آزمون زندگی

ازین سودا هوای سود تاکی

درین ویرانه بوی دود تاکی

زندگانی   در آزمو ن    دال

به پیش عالمی مردود تاکی



.............................… 

 

 نورهللا وثوق

5/1/1833 

wosuq@hotmail.com 

  

 

 تنفس مصنوعی

  

  

 سوژه ناب

 به شهر ما صفا بابی ندارد

 بهار اینجا تب وتابی ندارد

 سخنگوی صدای سبز نوروز

 گمانم سوژه نابی ندارد

................................… 

  

 محملباف

 سخن از پشت کوه قاف تاچند

 تماشا الف تاچند    ز سیمرغ

 فکری ببافیم مخملی    تا   بیا

 محملباف تاچند   ای دیده   اال

.......................................… 

  

 دستهای باال

 کسی اینجا رهش را گم نکرده

 مردم نکرده      دیدن     هوای

 رفته باال اسیران !دستها مان

 چرا تسلیم شاخ و دم نکرده؟

............................... 

 تنفس مصنوعی

 نامی از خود یادگارا   نهادی

 در کف آتش فضارا     سپردی

 به بین در پنجه اکسیجن غیر

 ما را    مصنوعی    تنفسهای

......................................… 
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 تفنگ وقلم

 هواها را کمی کم می توان ساخت

 خودم را شکل آدم می توان ساخت

 ز صد جا پرس و جو کردم یکی گفت

 تفنگم را قلم هم می توان ساخت

........................................… 

  

 ریا و کبریا

 کبریارا     نبینی      یارا     چرا

 کبر وریارا   این همه      رهاکن

 غرورت می کند پی تورا اسب 

 همدیارا     مبادا     فراموشت

................…............... 

  

  گوش حیا

 چه می پرسی چها را پنبه کردیم

 حیا را پنبه کردیم     گوش    دل

 الفیدیم عمری    و      نبافیدیم

 پنبه کردیم   رشته هارا    تمام

...................................… 

 لنگ وسنگ

 به هر رنگی پیام جنگ تا چند

 سر سازش به هر نیرنگ تا چند

 مهربانان     لنگ    پای برای 

 میان سینه کوه سنگ تا چند

......................................… 

  

  شما ومن

 هوای من ندارم   شما گشتم

 تن ندارم غبار     جانم   همه

 سینه ها تان جا گرفتم   میان

 که می گوید که من میهن ندارم

..............................… 

  

 رگ آسایش

 رگی آسایشی در تن ندارم



 من آن موجم که آسودن ندارم

 تا آنسوی دل   زخو د رفتم بسا

 سر ماندن به جایی من ندارم

................................… 

  

 فلتر رایانه

 بیا ارزی به هر باور گذاریم

 بروی بالش دل سر گذاریم

 دهان آسمان را مهر تاچند

 چرارا یانه را فلتر گذاریم

........................… 
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 سفره نوروز

 سبز بهاران را شكستند دل

 را شكستند نهال قد باران 

  چنگیز پاییز به دست لشکر

 را شكستند گلستان   خط مرز

 به شهر ما هوس آینه دار است

 عاشقان بی برگ و بار است  بهار

 دران جایی که طوفان کرده اطراق

 کجا جوالنگه فصل بهار است

  

 دست دل

هزاران سر به صحرا مي گذارند

مرا ياران چه تنها مي گذارند

غم اين دسته گلها را خدا را
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بروي دست دل وا مي گذارند

 ......................

دشت لیلي

نشد هرگز بهاري همدم ما

دريغ از انتظار پیهم ما

به قدر دشت لیلي ناله دارد

قفسهاي قناري غم ما

 .........................

 

سفره نوروز

قد احساس دل فرش زمین است

بخون رنگین بهار نازنین است

مگر از سفره نوروز گیتي

تمام سهم شهر ما همین است

 

صفاي مستي

فصل آرزوتانشكوفا باد 

بهار خیر و خوبي روبروتان

صفاي مستي صهباي نوروز

جهان تاباد بادا در سبوتان

 ..............................

فضاي سبز

كجا شد ما  بهار ناي و نوش

كجا شد  ما فرايند خروش

بپرس از دلبران موطاليي

كجا شد ما  فضاي سبز هوش

 ..........................

گوشه چشم

سرود الله ها را سر نكردند

بهاران را مگر باور نكردند

به پیش ديده شان گلشني سوخت



چرا يك گوشه چشمي تر نكردند

............................ 

خیره كردند به هر سو رهبین را دو 

شب را چیره كردند   به صبح ناز

صفارا ناجوا نان سر بریدند

تیره كردند را هوای همدلی 

...................... 

پاي درد

سواري در دل دشت و دمن نیست

كسي هم سنگ پاي درد من نیست

نسیمي برنخیزد از نگاهي

مگر بويي به دامان چمن نیست

....................

رويش آواز

دريغا پرپر پرواز ما سوخت

صداي رويش آواز ما سوخت

 شعله افروزان شیاد زطرح

��سراپا آشیان ناز ما سوخ

 ......................

ويروس جفا

سر بزير اند سربزیر  عقابان

زرنگ زندگاني سیر سیراند

به ويروس جفا آلوده گشتند

به اوج آسمان غم اسیرند

 كه مي گويد بپايیزي در آمیز

 دال با صبح گل خیزي در آمیز

 بهار بلخ را تا زنده سازي

 تبريزي در آمیز  برو با شمس
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 صدای بی صدایی ها

 

  

 مادران هلوکاست غزه همپا با

  

 

........................ 

 یا اوبا ما؟ بوش

 وا نبوده  مهری ز جایی در ی 

 با ما نبوده  نه او با او  ما   نه

 بشناس -بوش -توگفتی غزه را از

 نبوده؟ -او با ما-پرسی که  نه می

.......................... 

 احساس بهاران

 تیز تیز است زبس رنگ جفاها 

 طنین هر نگاهی لرزه خیز است

 را   گلشنی   آتش گرفته  مگر

 اشک ریز است  بهاران   که احساس

............................. 

 توفان آه

 غم من رنگ دوران را عوض کرد

 نوبها ران را عوض کرد   لباس
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 وفان آهم را که امشبط به بین 

 مسیر باد وباران را عوض کرد

................................. 

 سکوت رنگین

 سنگ آید بگوشم ز هرسو بوی 

 آید بگوشم جنگ  جنگ   نفیر

 صدای بی صدایی ها مرا کشت

 سکوت رنگ رنگ آید بگوشم

.......................... 

 تمدن دورا دو ر 

 شتیماطلس هر غور گ به قعر 

 را چه دورا دور گشتیم   تمدن

 به جز شور و شری شوری ندیدیم

 جو ر گشتیم موجها ی    ا سیر

...................... 

 پرپر

 شب غم خیمه گستر گشته هر سو

 جهان همدست خنجر گشته هرسو

 به هر شهری سراغ آرزویی است

 پرپر گشته هر سو  کوچه  میان

............................. 

 دست آتش 

 نه شور شورشی پرواز اینجا

 آواز اینجا نه مرغی تشنه ی 

 آرزو در دست آتش    فضای

 گشته یا ران با ز اینجا  قیامت

......................... 



 قطب شب

 همدلی را ارمغان نیست  بهار

 امید برگ وباری در میان نیست

 شب نا با وری ها  قطب درین 

 را زبان نیست؟ آفتابی   طلوع

....................... 

 صدای پای درد

 رخ باغ وچمن از غصه زرد است

 فصل دلها سرد سرد است هوای 

 آ رزوها   کوچه باغ   میا ن

 به هر گوشه صدای پای درد است

....................... 

 چارسو

 آهی نبینم سینه ها   درون

 دل آگاهی نبینم جهانی را 

 زبس آتش گرفته چارسورا

 ندگی راهی نبینمز  بسوی

.................... 

 تماشاچی

 میان تان یکی درد آشنا نیست؟

 دل خونین ما را همنوا نیست؟

 درد ما جهانی است تما شاچی 

 نمی بینی که اینجا جای پا نیست

........................... 

 ابرهای بی باران

 چرا ای ابرها باران نگشتید

 به درد تشنگی درمان نگشتید



 دیگرانید آ سمان  آز  مگر

 گریان نگشتید  که بر این سرزمین

......................... 

 تصویر نگاه

 زبانم در دهن آتش گرفته

 قلم در دست من آتش گرفته

 ز تصویر نگاه خفته در خون

 آتش گرفته پیرهن    بجانم

.................... 

 زبان آه

 را نداند نگاهم   لحن کسی 

 را نداند هم آ  گنگ    زبان

 چنان در دشت غم سر گشته گشتم

 راهم را نداند    حتی دیده  که

........................... 
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 آخرین دیدار

  

  

 

 همصدا باحلقوم کودکان هلوکاست غزه

  

  

 

 یورش یورو نیوز

 خبر ازیورش یورو نیوز است
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 شب تار فلسطین روز روز است

 لیئونی -ا حساس    ران  ز بمبا

 بهار خنده از هر سو بروز است

.......................... 

  

 برج خاکستر

 دست وپا وسر نیابی  لی راد

 هوشی پر نیابی  بال    برای

 تمام کوچه هارا گردی   اگر

 خاکستر نیابی  برج  به غیر

........................ 

 کیفیت تصویر

 مارا  چه جویی رنج بی تقصیر

 ما را   عالمگیر   درد   صدای

  سیمای آتش   در خرمن   دمی

 را  ما  تصویر  کیفیت  ببین 

........................ 

 همزاد

  

 به جز آتش کسی همزاد مانیست

 یاد ما نیست گمانم    وگر باشد

 ماهواره  بشقاب ها ی     اال

 نصیب تان به جز فریاد ما نیست

............................. 

  

 زار زیتون

  

 شکار شعله ی سیار گشتیم

 زهر سویی گلوله بار گشتیم

 مارفت چنان آتش به زیتون زار

 که بر یک دانه زیتون زار گشتیم

............................. 

 بحران فریاد

  

 زبس بر دوش آتش بار گشتیم

 آتشبار گشتیم    مسلسلهای

 کنون در سنگر بحران فریاد



 دیده ی اغیار گشتیم   غبار

.......................... 

  

   

 خط باور

 زبس رایانه ها را سر کشیدم

 کشیدم  ود خط باوربه رای خ

 پیامک های خونین راچو دیدم

 دیده ام خنجرکشیدم به روی 

..................... 

 گهواره هاو مهواره ها

  

 کجا کردی صدای چاره هارا

 تما شا تا بکی خمپاره هارا

 بستند  به روی آتش رگبار

 زگهواره دل مهواره ها را

.................... 

 صورت خمپاره ای

 رتش خمپاره ای بودتمام صو

 نا کجا آواره ای بود   تا دلش 

 به خون آغشته دیدم کودکش را

 روی او مهواره ی بود  اگرچه

.........................   

 شاعر هتاک

 درون رگ رگ هر تا ک گشتم

 هتاک گشتم   شاعر   ازانرو

 باورم را    همصدای  ندیدم

 به هر وبالک و هر پالتاک گشتم

......................... 

 سامانه ی هات بورد

  

  

 ازین دیدن چه ره آورد داریم

 میان دیده از خون درد داریم

  

 آتش نبینیم   به غیر شعله ی

 مگر سامانه ی هات بورد داریم



........................ 
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 شبکه ی خبری اروپا --یورونیوز1

0 

 خانم لیونی وزیر خارجه اسرائیل-لیونی

8 

در خون خفته ی کودکان غزه برروی  چون ماه ی  نمای چهره -ماهواره ومهواره

 ماهواره هاا

 

 شیطانِی آیینه ها

  

 

 لِب کانالِ 

 لِب کاناِل اینان الل بادا

 قِد هرچه الف شان دال بادا

 به حِق مردِم آیینه اندیش

 سیاهی بی پر وبی بال بادا

........... 

 

 سریاِل سودا

 زکاناِل هوس یاری مجویید

 سواِی پستِی ساری مجویید

 ا زین بازیگِر سریاِل سودا

 به جز نقِش تبهکاری مجویید

..... 

 

 سرنای تریبون

 دِر روی وریارا بازکردی

 به ریش وپشِم لشمت ناز کردی

 نشستی پشِت سرنای تریبون
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 چه بیجا نغمه را آغاز کردی

........ 

 

  سردی ناساز

 زنای ناکسان آواز تاچند

 سخن ازسردی ناساز تاچند

 به روِی مردِم آغشته باعشق

 دِر نفرت زهرسوباز تاچند

......... 

 

 انداِم مذهب

 به خود آ وببین روِی خدارا

 مکن شیطانِی آیینه هارا

  بریدی ازچه برانداِم مذهب

 لباِس فتنه وکین وریارا

....... 

 

 داری یانداری

 شده فکِر سیاِه تواجاری

 که سازی فتنه را پیوسته جاری

  مداری!! داِد داور دار دارد

  نمی دانم خبر داری نداری؟

................. 

 

 فکِر بی لجام

 به خوِن مهربانی تشنه کامی

 رفیِق هرچه فکِر بی لجامی

 نگاِه لحظه ها دارد اشارت

 که درِس کینه توزی را تمامی

....... 

 

 به هرچه بازی و....

 مکن با فطرِت اندیشه بازی

 شوی بیچاره ازاین تیشه بازی

 برآ رد بیخ عمرت رازریشه

 به هرچه بازی وباریشه بازی

......... 



 

 فرِش هوشم

 به امیدی که می آری به جوشم

 همی تازی به روِی فرِش هوشم

 به دیداِر خداونِد محبت

 که من خوِن هم آیین راننوشم

.......... 

 

 غالِم بی پدر

  بگوازماغالِم بی پدررا

 به پای هم مسوزان خشک وتررا

 نمانده جان به جاِن سرزمینم

 مزن آتش سر ازنو بوم وبررا

........ 

 

 دخِل ناجوانی

 کنی حتی که خرجِ مار ومورم

 زدخِل ناجوانی دوِر دورم

 محبت را به دسِت کم نگیرم

 اگرچه سنگها چینی به گورم

........... 

  

 نورهللا وثوق

 1333/3/21جمعه

http://norollahwosuq.blogfa.com 

 

 راویان بردگی
 بالش اندیشه

 سری از بالش اندیشه بردار

 تکانی ده غرورت را به تکرار

 نگاهت را شعوری تازه ی بخش

 مشو هم بستِر آغوِش دیوار

  

 ازجنِس رویا

 ببر کن جامه ی ازجنِس رویا

 رهاشودرمسیِر صبحِ فردا



 سِر چارراهی آیینه ی دل

 چراغِ سبِز سحرت را تماشا

  

 فکِر خالی

 من از این بی روالی می گریزم

 زهرچه فکِر خالی می گریزم

 جنوب وغرب هوشم گشته پامال

 زمرِز بی خیالی می گریزم

  

 پرواز هوایی

 من ازاندیشه ِ شب روسپیدم

 که اورا درمسیِر خودندیدم

 مسافر گشتم ودل بسته ام باز

 به پرواِز هوایی امیدم

  

 تارونار

 ِر هوشم اسیِر ناِز یاری استپ

 اسارت را عجب جوِش بهاری است

 نه می الفم نه مبافم ولیکن

 مرا با تاِر زلفی تاروناری است

  

 حوالی محبت

 اگرپیدانشدیارا نهانی

 جوانی کن خدارا تاتوانی

 به هرسردر حوالی محبت

 دری وانه به روِی زندگانی

  

 الفباِی سحر

 الفباِی سحرراوانهادند

 بسوی دفتِر شب پانهادند

 دوباره دال ودنگِ بردگی را

 به دورگردِن دلها نهادند

  

 زباِن تازه

 زبونی رازباِن تازه بخشند

 الفبا تا یا به هر اندازه بخشند

 براین بخشایِش شان آفرین باد



 زبس زیر وزبر را سازه بخشند

  

 جواِل سیم

 دهانت را جواِل سیم کردند

 که نقِش تازه ی ترسیم کردند

 رقیبانت ازین میداِن بازی

 چه برق آسا که خودرا سیم کردند

  

 کاله سمیخان

 ازنو سرنهادندسمیخان را سر

 کالهش را چه زیبا پرنهادند

 براِی خانِه خالیهای تاریخ

 به دسِت سادِه ی اودرنهادند

  

 راویان بردگی

 به مغِز ماصدای میخ کفتند

 به هررسمی شده تابیخ کفتند

 من وتوبردگی را راویانیم

 به گوِش خسته ی تاریخ کفتند

  

 پانوشت

0:  

 سمیع خان  -   سمیخان

 که برای چاخان می گویند سمیخان عجب کالهی دارد  است  در زبان عامیانه ضرب المثلی

  

 نورهللا وثوق

 پنج شنبه
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 صاحب امتیاز
......... 
 حرِف ریز

 میاِن خانه ازبس حرِف ریز است
 نگاِه دَر نگاِه خنده بیز است
 سرازنو تیغِ زهرآمیِز نیرنگ

 به جاِن ناله ها مان تیِزتیز است
....... 
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 دواسبه

 بال استاده پشِت مرِز کین است
 دواسبه روی زین اندرکمین است

 نخیزد گرچه برقی ازنیامی
 زبان در کام دلها آتشین است

....... 
  

 صاحب امتیاز
 سِر افسانه ازهرسو درازه

 زتفسیِر صداها بی نیازه
 دراینجا می ُکَشد هرکه فزونتر
 فزون ازهرکه صاحب امتیازه

............ 
  

 رگِ مردی
 درین میدان رگِ مردی نبینم.

 می گردی که جزَگردی نبینمچه 
 دهانها وای وا کج گشته لبها

 سواِی رسِم بی دردی نبینم
.............. 

  
 سرماِی سماجت

 من وتو سربه زیِر حرص وآزیم
 نشاِن رگ رگِ دسِت درازیم

ِِ ما گرِم سرماِی سماجت  سِر
 اسیِر بی خبر از هرچه رازیم

........... 
  

 دهاِن مار
 غالمان بردگی را بار دادند

 به هرسو مژده ی ادباردادند
 دِل گنجشکِی ناِز سحررا
 دوباره در دهاِن ماردادند

................. 
  

 کالفه ی سردرگم
 گرفته پیِش ماطوری قیافه

 که سردر گم شد ه هرچه کالفه
 به هر رنگی هوس می بافداما

 لفافه در لفافه در لفافه
........ 

  



 زنجیر باف
 مپنداری که می بافد گزافه
 عموی ماوتو زنجیر بافه

 ولیکن جایگاِه وعده هایش
 گماِن من که پشِت کوِه قافه

.......... 
  

 قِد فردا
 زمانی سر زمانی پا بریدند

 گهی زشت وگهی زیبا بریدند
 درآن باالِی باال ها شِب دوش

 بالیی برقِد فردا بریدند
.......... 

  
 پشِت پشته

 رارت پشِت پشتهشِب شوِم ش
 سیاهی تاکه می بینی درشته
 دریغا دیده ی اندیشه ی نور

 دراویِز شباِن بدکنشته
....... 

  
 گردِن همسایه

 مشامم می کشد رسِم اشاره
 که شر برگردِن همسایه باره

 چه خوابی دیده این دیِو تباهی
 چرا آتش زند هرسو شراره

............. 
  

 نورهللا وثوق
 0953/5/9دوشنبه
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