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 13/02/2019                         محمد عارف عزیز گذرگاه
 

 
 

 ن،یچرک ۀپر از اشپش و با جام شیبا ر

 ن،یخون ۀ" به سر شانه و با پنجتـوپک"      

  ـنیپـشـ ۀصد قــرنـ ۀمـزبـلـهٔ گـنـد از

 نـیه خورچصد فتنه ب و دالر از پر آخور 

 نـید ۀو بـا مغـلـطـ یـطانـیـش ۀـلـیحـ بـا

 نـیب اـیـت تـو بـشطـرنج رزال ۀتخـتـ در 

** * ** 

 نیدوحه به کرمل ز شیده پ" شادهی"پ کی

** * ** 

 به دو صد چـال استیس ـدانیمـ مشاطـه

 جال یبس کرده و گسترده نیمـک شهیب در 

 کشتار و به اغفال و به عیه تطمو ب زور با

 و جنجال لهیو با حـ هق هق و با فق فق با 

  ُدم و چنگال نیرهٔ خونچه هیغول کر از

 خط و خوش خال فاحشهٔ خوش یکی آراست

 نیچو بردند به کاب یه سرناـدهـل و ب با     

** * ** 

 نیز کابـل بـه کرمل ـدنـدیپـاده دو کی     
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** * ** 

 دندیگـر قـدرت بـدو ییگـلـه گــدا کی

 دندیخز یبه کمر ُکنج یتگـد کجکـول 

 دندیملک پر نیا تا که از هیسـ زاغـان

 دندی"امارت " برس نیبر سر سرکـ چون 

 دندیچر یر سوهلهـلـه و شوق ز ه با

  دندیرــبـز مــردم ب ـسیابلـ ـعـتیبـ بـا 

 نیغمگ یدیتراژ ـلـمیفـ نیکه ا القصه     

** * ** 

 "نیوتـ" و انجام به "پنفیرژـ"ب آغـاز       

** * ** 

 " سخت اسهال استیدال "پک بچه از طالب

 عربده و غالمغال است و در دهی" رنید"       

 مـذهـب تـان کشتن اطفال حالل است در

 کمال است سیبـه ره  حضرت ابل رفـتـن 

 ملک محال است نیکه در ا"امارت"  میتحک

 کار شما در همه حال است یمنش نوکـر 

 نیچ یو گه روس یو گه پنجابنوکر  گه  

** * ** 

  نیرـیدشمن د یوئـخاک ت نیمـردم ا اـب  

 

 

 راشد رستمیشعر از جناب 

     08/02/2019 

 

کس ع نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با "کلیکی" برهرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این تذکر: 
 .ت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوندنویسنده در صفحۀ مقاال


