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 Political  سياسی

 
    وثوقوراهللاـــــــــــــن
 ٢٠/٠٥/١٣٨٩ شنبه  سه 

  
  
  

  نهادیجا  بری زخمکي  کشته وکي که یدي کاندريالهام از تصو
 

  

   باطلی رأ
 

****** 
 

  قشنگِ ِريتصو
  داره دلبری  قشنگِري تصوهــچ

  داره دلبریـ  رنگ رنگدرنِگ
  را  تاالِق سرم ردهــــ کینشان
  داره دلبری سنگدهـي دسِت دبه

 
****** 

  

 سقوِط عکِس
 کشت  مرارتيز و م ــ بِیصداها

 کشت  مرارتيشمش  مثِل اِهـــــنگ
 تي هواِیه باالــــــــ ب رهيخ  شدم

  تکش  مرارتي پی عکِس بسقوِط
 

****** 
  

  باد آوردهگنج
  داره دلبری رنج ِیپروا  اــکج
  داره دلبری سنج نکته  ِکيشر
 پاِش خوِن مردم  وزي بر رقسم
   داره دلبریگنج    بادآورده که

 
****** 
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 استي سرِمــُه
 ده ها دل تب گرفتهـــ وعِیبو ز
 عاقل تب گرفته اهل وـــــ  جدِل
 ال رفته بااستيرِم ســُـــ هبس ز
  منزل تب گرفته ِ وارـي و  د در

 
****** 

  

  باطلیرأ 
  با عاقل نسازموانهـــــي   دمِن
  دل نسازمِ دار و  ري با گیدم

 نمي نازن یالفــ   وعده خمکن
   داده را باطل نسازمی رأ که

 
****** 

  

 ِني چپه دوربزوِر
  به دورمی نامردِی بوهـــــچ هر ز
 رورمـــــــــ نسازد با  غی نامردکه
 ِني به زوِر  چپه دوربتيرأ  ازپس
  ر هنگاِم   چورمــــــــ مگیني بینم

 
****** 

  

  مادرِريش
 چنگاِل ما،  در  رفت ازیواهـــنخ
  ُکما،  درِني به بالیباش وــــــــــول
 ی گردريجاِن خصم ار ش  بریول
   مادرِ  ري شیردـ نوش کآنچه هر

 
****** 

 

  ذّره پاداشتکي
  صفا داشتِی بو اــ وعده هِندها
  از بهِر ما داشت یوشـ دلخِ بهار
 ؟دهيکه د  رااراني  وِلـــــق قواِم 
  داشت  ذّره پاکي یناخن دِرــ قبه

 
****** 

  

  وعدهِیپا
  وعدهی سوداِۀ پهنه سفرهـــــــــچ
  وعدهیأ رِیبو طعم و رــــ بنيبب

 ادي سست بنیده هاـــوع  از غيدر
   وعدهِی پاشهيون همــچ  لنگه که

 
****** 

  

  عکسدار
 یموِج  کامگار ِ رورـــــــ   مغمشو
 ی بختت گشته جارِلي سچه رـــــــاگ
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 ینيج مبــــــــــــــک را یزندگ ِ مدار
  ی به داری مثِل عکِس خود روزکه

 
****** 

  

   دوالرِیايدر
  رایدم  شمارد هری ممتيغن
  رایر  کمــــه  اِدي ز قانع بود
 دوالر  ِیاـــــــيدر  ِۀمانيپ  ِیپ
   رایرفته عالمــگ  یگاري ببه

 
****** 
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