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  وثوقوراهللاــــــــنــــــــ   
 ٢٥/١٢/١٣٨٩  شنبه چهار   
 

 

 

 اديرـــــ فیسونام
 

****** 
  

 ئیرسوا
 ميود نکردـــخ  که ما با  بد نيکدام

 ميشد نکرد جا ه هر کئی  رسواچه

  دلۀاني راــــــــــــــۀ صفحی روبه

  مي دانلود نکرد  را  عشقاــــــغيدر
 

******  
  آهۀهست

 ی راهیبه سونام ن ــــ ک ینگاه

 یـــتباهدر   یـــتباه  دریـــتباه

  آهۀهست ارــــــــــانفج  از  بترس

  یچه نخواه سرت هر بر  آردکه
 

****** 
 ادي فریسونام

 ینخواه اي یکوته بخواه سخن

 ی امواِج تباه  به یرفتارــــــگ

 کن  حذرادميرـــــــ فیسونام ز

  ی گناهی بیپس لرزه ها  ومن
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****** 
  کاتکات

 یآه تند ري ت نهيس از  شــــــبک

 ی راهشي خوخالص بهر وــبج

  کات کاتندی برگ مردهرچه ز

  ی نگاهناني ایازـــــــ رنگ ببه
 

****** 
 یسيانگلطالبان .

 ميسئيکه منصوب ر  تامن و تو

 ميسيکاسه ل  گشنه چشم یداـــگ

 ستيوانـــ ناج کالس  ما کالس

  ميسيالبان انگلـــــــــط  روازان
 

******  
 فياکت ويراد

 مي گشتفيه کـچ  بند هرقيرف

 مي گشتفيتال نه راـ طع کتاب

  دل کاهش نداردی هاتشعشع

  مي گشتفيواکتيراد   فيرــح
 

****** 
  فرارراه

 یگذار  فکر ما روگاهي ن به

 ی انفجار ی هوایدار  اگر

 یلرزن اي یلرز گر بیندار

  یرارــــراه ف  مایسونام ز
 

****** 
 رشتر فلتر

 گذشته لتر   رشترـــــف  اززمان

 گذشته  دریانـــــزندگ  ازنيزم

 مي ماتم غرق غرقليس  درچنان

  سرگذشته از رـ آب فکگري دکه
 

****** 
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 زي آواشک
 گشته زي تی سوناملي سنانــــــــچ

 گشته زــــــي به دستش رشهي اندکه

 اديفر    مو    برآورده     ززبانها

  گشته زــيآو  اشک   قصهچشم دو
 

****** 
  جنگۀنئيآ

 زهيست  ازیکه سنگ هر  یپا  به

 زهيرـــــــ و گ  جنگۀنئي آ وطن

 ی جهِل ما که روزدسِت از مباد

  زهي برینه ماســــــــ بشکیتغار
 

******  
  افزارنرم

 مي بار گرد  دل ردنــــگ  برچرا

 ميگرد ارـــخ  یديهر ام  ی پابه

 یتي گی که تا اقصایروز خوشا

  مينرم افزار گرد رم ــُ ف را صفا
 

****** 
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