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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Literary-Cultural   ادبی ــ فرهنگی

  
  ق وثونوراهللا   
  ٢٠٠٩ فـبروری ٩  
  
  

  
  دو بيتی ها

  
 

  کالس هوش
 مي نداری مشق بد آموزِ رــــــــس
  مي نداریذر موـ به هی و کارسر

  با ال ستیوش ما باالـــ هکالس
 مي نداریروزـــــــ آتش اف یهوا

 
******  

 

  فناعرفان
 ميي نوا رارتــــي   و  حميرانيفق

 مييرفان   فناـــــع زی آموزخود
 ر هرچه فرعونـ جا ن سحیبال
  ميي را عصایاز موسـ اعج کف

 
******  

  

 اطي احت ضابط
 مي در بساطیهرچه آـــ از هیته
 مي گرم اختالطهيرــــ موج   گبه

 اديرــــــــــ ف با لباس  داغ ملبس
  اطميان  احتـــــــبط ما از ضاکه

 
******  

  

  آتشیقيموس
 ميي وای وایواـ و روز همنشب
 مييانزوااروا ن  ــــــــــک  قيرف

 ميياکستر نپوـــــــ خريغ یمقام
  مييش را نواــــــــ آتیقي موسکه
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****** 

  ولگردگرد
 ؟رود تا چندـــ دل مط دانشگاهز

 ؟لود تاچندرآــــ از درس مهجدا
  جنگۀرد واژــــــ ا معتاد گچر
 ؟ دود تا چندیرد بوــ ولگنيچن

 
******  

  

 يی آشناجواب
 یرده بادــــ زنده باد و مريسا

 یج نهادــــ را کی زندگاساس
 ري از غی را کردی همدلالؤس
  یرا نداد  يیآشنا  وابـــــــج

 
******  

  

 ی کوکیدــُگ
 یوک گشتــــــ شب مشکیسخنگو

 ی متروک گشترـــــ آغوش  سحز
 دست آتش  دريیدــــُـــــ سان  گبه
 ی کوک گشتص ظلمتـــ رقیبرا

 
******  

 

  نازبمب
 ستمن مستانه َرـــــ ما و م بند ز
 رام بستمـــــ قصد چشم تو  احبه
  به راهما  بمب نازت ریادـــنه

 را ز دستموشم ــــ هی پایربود
  

****** 
 

  ی منزومفردات
  بودی معنویمثنوو ــــــــ کیدل
  بودیبت ها قوـــــ محري تفسبه
  جماعتني ن   ااي در ماــغيدر
  بودی منزوردات ــ جمع  مفز

  
******  

  

 ني دريپ
  بودیرد قوــــ می را کساستيس
  بودیوز اوضاع جوـ دست آمکه
   را بنازمیني  دري پن ـــــــ میلو
    بودی  کاخ خسرورانسازي وکه

  
******  
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 یالمي لیبو
  جان استیالمي  لیوــــــــــــب از خبر
    ورد زبان استیرکوچه اــــــــ هسِر
 ن پوش   گشتندـــــــــــــت را  گانهيب تن
  که مفت شان گران استی پرسی مچه

 
******  

 
 

  :شتپانو
 "مضر" کلمۀ عربی و در معنای": یذمو"ــ  ١
  " صاحب منصب ريزرو"اصطالح عسکری و مراد از " : اطياحتضابط " ــ  ٢
   گويند" عروسک" آلۀ بازی کودکان که بشکل حيوان باشد؛ در فارسی ايران" : یدــُگ" ــ ٣
 "ُمراد"و " مرشد" یابه معنو ) به فتح دال ( ترکيب اضافی " : ني َدريپ" ــ ٤
 زار عرضه گرددمستعمل که در با لباس:  "یالميل" ــ ٥

 


