
 

 
 
 

       
بازار سهام رباعيات  

 نوراهللا

         وثوق 

بازار سهام                   

ایه چه سودـــهمس پا در ســـــــفر جادۀ   

ودـای دوست ازین حرکت بی پایه چه س  

ــــامـــبازار سهـ یــرسامـدر سایه ی ســ  

ســــــرمایه چه سودسرگشتگی این همه   

                  * * *  

چکش                   

راب معنی دریا بودــجایی که س  



 از دور اگرچه روشن و گویا بود

ارگۀ پوشش این واژۀ پوچـــدرک  

قدر بيجا بودــــچکش زدن ما چ  

             * * *  

لج                 

نکنيم ای دوست ازین بيش بيا لج  

نکنيمروج ــــوین سکۀ جهل را م  

 این کوچۀ ما راست به بن بست خورد

تی چرا کج نکنيمــــــــدرجادۀ راس  

            * * *  

يل و قيلپ            

ه نبودیم ولی پيل شدیمـــما پش  

کسان تا به فلک قيل شدیمبا زور  

ی بيــــگانهــاز برکتِ  پای بوس  

ده راهبرِ  ایل شدیمــــــــآدم نش  

             * * *  

ساده پتان            

باید زدمی سخن از جنگ ن با من  

باید زدمی ر سنگ نـسر را به س  



گویمــای ساده پتانان به شما مي  

باید زدمی نگ ندری ز دم بهرــه  

            * * *  

   تن به تن           

 همدست هزار و یک فتن گردیدیم

مراز سياستِ  زمن  گردیدیمــــه  

کار شدیمــــدغل اربابرمانبر ـــف  

ردیدیمـفرماندۀ جنگ تن به تن گ  

             * * *  

جان زدنبه               

 ای دوست به جان هم زدن یعنی چه

ه فتن یعنی چهــــــهمپای به این هم  

 عمریست که ما شریک یک پلوانيم

ن یعنی چه ـــــــپيروزی داس بر چم  

             * * *  

راهزنی ورهبری         

ن گردیدیمــرابی چمـــــــمامور خ  

 آتش به تن سرو و سمن گردیدیم

دادیم گلشن ما وعدۀ رهبری به   



 از ره نرسيده  راهـــزن گردیدیم

            * * *  

                                                     لبخـندو ترفند  

خند استــبرلب او لب ُردل کينه پ  

بند استوفا پا هر چند به قانون   

ی باید زیستــــجانا به کدام دلخوش  

  است د ترفندـجایی که به یک ثانيه ص

         

نرد        

 تا با درِ  غير آشنا گـــردیدیم

 همپای تمام فتنه ها گـردیدیم

جانا شدر نردِ  مهره بازیـــدر ش  

 دیدی که چگونه جا به جا گردیدیم

         

قفس               

 زانروز که در فکر هوس افتادیم

 با خواهش خویش در قفس افتادیم

 بيهوده به هر سوی َپر و بال زدیم

ـــــــــر کــار از نفس افتادیمدر آخ  


