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  وثوقنوراهللا   
    ٢٢/۵/١٣٨٨ 
  
   
 
 

  اکيجنِگ تر
 
 

 ري ناپذتفـّـَِخ
 ميريت ناپذفـــّ خِ رازانـــــسراف
 ميري دردان اسیچنِگ ب  درولو
 ندارد  تاِب دشمن پااِهـــــــــــنگ
  ميري دسِت کم نگبه را خود اگر

 
****** 

  

 ندـُ تِیبو
  سهل استِ  سهلتي جنای وادنيدر
  از مردان اهل استشهي پتيناـــــج
 نِد  نفرتــُ تِیبو  دل زرفتهــــــــــگ

   جهل استِ روســـــــي وۀ آلودفضا
 

****** 
  

 بوــَت
  دلني که کم سو گشته ایندارــمپ
  دلني راِه رهپو  گشته اراِغـــــچ

  رایاشقــــــ سنگ عنهيس  برزده
   دلنيچه تابو گشته ا  هرشکست

 
****** 

  

  شلغمنرِخ
  ها بلند استیئودگراـــــــ خِیصدا
  استشخندي ریالؤ هر سواِبــــــج
 ی به سالاــــــــنجي ای پرسد کسینم
   مردم به چند استی نرِخ شلغم اکه
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****** 

 

 داغ چنِگ
 ؟اراني باغ ِ  نازِ ه شد اندازـــــچ

 ارانيل به چنِگ داغ ـــــُـ گفتاده
 ستي نیان را مجاِل زندگزارــه

  ارانيزاغ  را ما رـــــ شهگرفته
 

****** 
  

  زاغانباِغ
  ر شهنيان گشته اــ زاتش چراغچنان

  شهرنيکه ازهرگوشه داغان گشته ا
 یده داراالمانــــــــــــــش  رایاهيس

   شهرني زاغان گشته اِ م باغـــــگمان
 

****** 
  

  داغداِغ
  داغندِ  لحظه لحظه داغخبرها
  شب چراغندِ رانــ گوهخبرها
 هچه پردازــــــــــ بلبالِن چتمام
   زاغندِليــــــ قار خرِ  قاِ رياس

 
****** 

  

 اکي ترجنِگ
 نجاي پاک است اهِني حر ِف  منه
 جانيچاکست ا ر ماـــــ بهی قلبنه
 به آخر  خط  نقطه نقطه  تاِ سر
  نجاي ااکستي جنِگ ترالصهـــخ

 
****** 

  

  ابلقۀديد
 مي ابلق نگردۀدـــــــــــــــــيد با ايب
  مي همه ناحق نگردنيسو ا رــ هبه

 ميبت نساز را خود  و ميئآ به خود
  مي مطلق نگردرانــــــگي دسانه ب

 
****** 

  

 ري مسکج
 ميريج مس کیئه جوــــــ آنچخالِف

 ميريگِ  ريم گــــــــه ُبن بسِت تّوبه
 کيتار ما تنگ است وِ  فکرسلول
  ميري اسیواهـودخـزنداِن خ  درکه

 
****** 
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  مهمانیزبانيم
 دهي کفیکي از ترِس  تارمـــدل
 دهي سر سپاردي شب برننياز
 زبانستي خانه مهمان مانيم
  دهي ناشنیزهايقِّ چـــــ  حبه

 
****** 

  


