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 زنز ای ـــیـــبر خ
  

 ده امــو ديــقطره اشکی را که به چشم ت هر
 ده استـم رسیـــاهـز دم به نگ رۀ ــچون قط

   ب ســردت شنــیده امـاز ل ه ـی را کـر آهـه
 یده استـرانی خلـغ ُبـیـت وـن چــب مـلـر قبـ

*** 
 اده استــر داغ سبزی را که به پشتت نهـه

 رور و مــست توــمعر ـوهـشم شـن خـیـقمچ
 ـرو بشستم فـــتوان به سرشک رگز نمیــه
 و دست تو ود پاــد بــنــه بــن بـیـنـن چـا ايتـ

*** 
 ـیه در درون اوستـــل ســیــمويت که راز ل

 ه استـــــتـفـرا نه الــف طـیـطـل  وۀــلا جـــي
 ی درختـو زمستان ای سردـه هــاخـون شـچ
 ه استـتـرفـرا گ م ـــیـظــرف عــار سفید بــب

***  
 م در وجــــود ُتـستای رنج و الــعـله هبس ش

 ده ایـان را کشیـــر زمـبـای جــه هـمـبس زخ
 ن لب تو َبسته گشته استــو ت ان ـج وزــاز س

 ته ایـت را نگـــــفـــدای دلـان صـهــش نــــآت
***  

 ــــــــو تا بـــــه کی چنینمن لب تــــ اما عزيز
 صدای مردخاموش و خشک و پر زهراس از

 ـودی بــــکـب ن تــاـــل مـــــو گیر تـــب اسـلـق
 ـردای زمان و جـــفای مــــــــآزرده از جــــفـ

*** 
 که حسن و جمالت ستوده اند  بس شاعران

 يـــــــــــا مـــــادر عزيز و کريمت بگـفته اند
 بغیر حسن و کرامت به چـشـــــــــــــم تو اما

 جهد و شــهامت نهــــفته اند  و  سوگند وعزم
*** 

 زاو بخیز بـــ ت و بغلط ـفـُیـز و راه بـیـرخبـ
 کوه و جوستدشت ور از دره وکین راه ما ُپ

 ـزن بـه دلرا م م ــال و سـأ ي بـونت جــمش
 ايـت راه شــمـع آرزوســته در نـهــرا کـزيـ

**** 
 ذاری خطر بودــدم که گــه هـــــر قــد بـــشاي

 در روی بـــــدار  شـــايد کــه در میـــا نه ره
 رد کـُهـنسـال باغـــــــبانــــت مـفـه گـا چــام

  می مدارـوفان غـز ط م گل ُخبست ـگــــر تخ
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