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  وثوقوراهللاـن 
 ١٣٨٨ حمـــل  ٥
  ٢٠٠٩ مارچ ٢٦

  
 

   خطريز
  
 

  خوشیخبر ها
  را پخش کردندی خوشیخبرها
 ود را رخش کردندــ الغ خاالغ
 نيح دروغــــ   صلهي ساري زبه
  لوا بخش کردندــــ جنگ حانيم

  
  

****** 
  

 ارانيآتشب
 شورـــــــــــ  سلح اراني  آتشباال
 ل نورـ مشعیده هاـ شد وعاــکج
  گرمیه  ـ از آتش تان کوچنشد
   شده کوری از دود تان شهریول

  
 

******  
 

 فکر جهان
 مير جهان را خواب دادـپر فک

 مي دادح نابـ آتش رنگ صلبه
  دسته گل راني شو زمن ارايپذ
  ميونش آب دادـ خیاي از درکه

  
  

******  
  

 ینرم  ویدرشت
 مي نداری که ما گرمدي گوی مکه
 مي نداریز مرمــــــ جنهي سانيم

 اموزيگ ما بــــ را ز سنیدرشت
  مي نداریاموس دل نرمـ در قکه
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****** 

  

  آهتموز
 ه رفت استــ گلشن چني دانم بر اینم
  تفت استیوـــــــــــ ب  آه  اورا  زتمو
   از شمار درد و داغش ی پرسهـــــچ
  رو در دست هفت استـ هشت او گکه

  
 

******  
  

   دلاعصاب
  نداردیصاب دل خونـ اعرگ
  نداردیر مضمونـــفک  راتپش
 یهمزبان بلند یزلهاــــــــــــغ
   نداردیموزون مصراع  یـکي

 
 

******  
 

  اتوبانموج
  نداردی موزون  موج وبانـــات
  نداردی خط مصئون را رـــسف
  که آنجا ازان جادهزيرـ  بگدال
   نداردینونــــ مج ی پا یصدا

  
 

******  
  

  هوششربت
 دمي ندی گوشیــــــــــــکي را دنيشن
 دمي ندی نوشره ــــــــــــــقط را یلب
  بزمني که رو کردم دری هر ساقبه
  دمي ند یوشـــــــــــــــه شربت دينو

  
 

******  
  

  واج  وهاج
  تخت وتاج استیهوا را اهلــتج
  رافکر باج استیر مفلســــ هسر
  را سالمتيی صدا مـــــــــني بینم

  ان هاج و واج استـ واژه هامتمام
  
 

******  
  

   خطريز
 مي هر جابال را گوش گوشبس ز

 ميز ماتم نپوشـــــ را به جیلباس
  و دامن توا   دست مايداـــــــــخ

  مي خط فقر هوشرــــــــيز سراپا
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******  
  

  ی زندگآزمون
 یک  سود تایواـ سودا هنياز
 یک  دود تای بورانهـي ونيدر
 یزندگانون ــــــــ  در آزمدال
  یک ردود تاـ می عالمشي پبه

  
 

******  
 
 
 

 


