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به نام خداوند دانای راز

روزگاری ت�ا  ش�دم  گ�و   دوبیت�ی 
کن�اری گوش�ه  عاش�قی،   ج�وان 

فرس�تد حم�دی  و  بیت�ی   بخوان�د 
ق�راری مس�کینم  روح  بگی�رد 
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تنه�ا و  مث�ل  ب�ی  ق�ادر  ن�ام   ب�ه 
ثریّ�ا و  ناهی�د  و  اب�ر   خ�دای 

 خداون�دی ک�ه ب�ی فرم�ان و اذن�ش
 نم�ی ب�ارد نَم�ی ب�ر دش�ت و صحرا

***
 از آن لحظ�ه ک�ه خورش�ید رخت را
ب�اال موج�ودات  ب�ه  دادی   نش�ان 

ناهی�د بنشس�ته  خلوت�ی  کن�ج   ب�ه 
ثریّ�ا عق�د  آن  بگسس�ته  ه�م   ز 

***
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 ش�بی ک�ه ک�ردی آن رخ را هوی�دا
را صورت�ت  دی�ده  م�اه   گمان�م 

 وگ�ر ن�ه از چ�ه رو گردی�ده باریک
 مه�ی ک�ه زین�ت ش�ب بوده ه�ر جا

***
 ت�و خش�کی هس�تی و من م�وج دریا
 ت�و آب زندگ�ی م�ن خ�اک صح�را

 ب�ه دام�ان تو م�ی آویزم ای دوس�ت
را دامن�ت  می�اور  در  دس�تم   ز 

***
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 اگ�ر می داش�ت رس�تم آن کم�ان را
 و ی�ا آن م�ّژه ه�ای چ�ون س�نان را

 ب�دون ش�ک ب�دون جن�گ و دع�وا
 ب�ه زی�ر پنجه م�ی ب�رد او جه�ان را

***
 ب�ه کن�ج خان�ه دس�تت رو ب�ه ب�اال
 که یارب مرحم�ت کن یک دو ویال

خواه�ی آنچ�ه  برنیای�د  زاری   ب�ه 
را دع�ا  ن�ه  ک�ن  بیش�تر   تالش�ت 

***
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زیب�ا خورش�ید  ب�ا  هم�گام   س�حر 
تنه�ا تنه�ای  روم  م�ی  صح�را   ب�ه 

ن�دارم میل�ی  ه�م   ش�باهنگام 
 ک�ه برگ�ردم ب�ه کاش�انه ز صح�را

***
 عج�ب رس�می اس�ت بی�ن م�ردم ما
ب�اال و  پایی�ن  ده  ای�ن   می�ان 

ناخش�نودیم هس�ت  س�کوت م�ن ز 
آق�ا! گش�ته  راض�ی  گوین�د   ول�ی 

***
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را او  م�وی  دی�دم  ب�ار  ی�ک   فق�ط 
را او  اب�روی  آن  و  س�یمین   رخ 

اّمی�د خواب�م  از آن لحظ�ه ب�ه ای�ن 
 ک�ه ش�اید خ�واب بین�م روی او را

***
اّم�ا پیش�ه  ب�ودم  ک�رده   م�دارا 
م�دارا ای�ن  از  نش�د  آدم   حری�ف 

ن�دارد نیک�ی  جنب�ۀ  ک�ه   کس�ی 
 م�ده فرص�ت دگ�ر آن ب�ی ادب را

***
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 کن�ار س�بزه ه�ای پش�ت آن ل�ب
مرتّ�ب زیبای�ی  خ�ال   نه�ادی 

داری  ب�دون خ�ال ه�م ص�د صی�د 
 مک�ن طعمه دگ�ر آن خ�ال و غبغب

***
م�رداب روی  ب�ر  بل�م  نرم�ی   ب�ه 
مهت�اب ن�ور  نف�وذ  نرم�ی   ب�ه 

 نشس�ته دائم�ًا س�رگرم کذب اس�ت
 چ�ه روی�ی دارد ای�ن ح�ّراف کّذاب

***
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 اگ�ر ب�ا جع�د زلف�ت همچ�و ق�اّلب
 نمای�ی ع�زم صی�د از رود و م�رداب

بگردن�د صی�دت  ماهی�ان  تنه�ا   ن�ه 
 که ده ها یوسف و صد زال و سهراب

***
لبال�ب ب�ه م�ن جام�ی   ب�ده س�اقی 
 ک�ه ش�اید ک�م کن�د از روح من تب

 کس�ی که خ�ورده زهر هج�ر جانان
ش�ب س�رکند  توان�د  م�ی   چگون�ه 

***


