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  وثوقوراهللاــــــــــن

   ٥/٥/١٣٨٩  ــ شنبهسه
  
  
  
 

 ی فرنگیِ شتـُک
 
 ی واهحرِف

  توان گفتی می خواهچه هر نجايدر
 ت توان گفی میاهيس را یدــــــــيسپ
 یتباهچتر  باران    ِ رـــــــــــي ز  به

   توان گفتی می واه حرِف  هزاران
 

****** 
  

 یاله
 ینيزم  و یــ ننِگ زمان ازان
 ینينشاِن زن به ک و نام   باکه
 ی زندگانِیه روــ بیلي سیزد
  ینينب  را یوبـــخ  ِی رویاله

 
****** 

  

 بي فرمردم
  جنگ دارد محبت  با  تيصدا
  ننگ دارداهتي س صلِح  ازدل

 بتيرـــــــ ف مردم  ۀ سوژگمانم
  دسنگ دار  ودــــ خ  دامِناِنيم

 
****** 

  

  کاسهِريز
  بودی برترِیگو و  گفتِیفضا
  بودیپر بال و اگر  هوِش مابه

 استي س ِیاوسبدهاــــ گ  دروِن
   بودیرـگي دِزيچ  کاسه ِري زبه
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****** 

  

 ی فرنگِیُکشت
 ی رنگ لِمــــــــ فاِدياعت  ویئتو
 یغرِق قشنگ  قصه هاروِبـغ
  به اعماِق تماشا یردـــــک شنا
  ی فرنگِیشتـــُک ز  غافل یشد

 
****** 

  

  گاِمزباِن
  استشي خوروِسي وۀ آلودنــــسخ
  استشي رِشي حرِف دِل ما رازان
 گاِم دشمناِن  ـــــــــ زب   از  دميشن
   استشيرف از انتقاِم قرِن پــ حکه

 
****** 

  

  زایبکتر
 داستيوچه پــ کني اۀرفت  رنِگ ز
  زاستی بکترناني ُترِش اِی بوکه
 امانــــ هشهيد   آمد  سِر اند دربه

   باالستوارـــــــي  د از در وتعفن
 

****** 
 

  ماتمتِب
 مي همدم نبودۀ لحظهـــچ اگر
 ميسرنوشِت هم نبود  ازداــج
  من همساِن داغتِخـيتار بود
  مي تِب ماتم نبودی بدمــکي که

 
****** 

  
  لحظهزالِل

 بادا  شادیئاــــــــ آشنرواِن
 بادا  ها به چنِگ بادیئداـج
 مي امانی بیــــــ تشنگِرياس

 بادا ادي لحظه ها مان زالِل
 

****** 
 

 نکبت مداِر
 یني جنِس کنيکدام  ازمـــندان
 یني وداي دنۀدياِر دـــــــــ خکه

 یزماندوِز ــــــنکبت ان  مداِر
  ینيروِز زمــــ ظلمت افشراِر

 
****** 
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  کورمشِت
 را ن دِل احساِس ماــــــمشک  مزن
 را  صفااِدي بنرانهي و نــــــــــــمک
  بردارنهيئآ سِر  ازدست رـــــــــدگ
  را  عصایکرد اگر  کور  مشِتبه

 
****** 
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