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       ...   مــلد یتـفر
                                    ) ١٩٩٨سپتمبر (                                                      

                              

  رـر نظهستي د اي دور از نظر همه وقت 

  رتت ز د بازگش اي به جلوه مم چشدوخت

  ـر بر جگـ  نشسـت رترفتي و داغ  هج

  ررشـ ر دم م هــه دلـي زنـد بـيادت م

  رمبــ  رابـرو ز خـاطـر مــ  رفتي بـرو

  

  د شــ دل به ياد رخت زار  وخستهرفتي 

  د شـ ل شكسته دلم به كنج قفس بامرغ

  دفراقـت  بستـه شــ م به دام ـپاي دل

  د آتش ِ تب هـجرت گدا خته شـجانم بر

  ون شد جگـر رفتي شعله گرفت تنـم خـ

  

  ي پـا گذاشتــ مـدل  حريـم ره بروزي ك

  انه كاشتي در آن خــد فزونـمهرت ز ح

  ــي داشتــ انهشدر عمـق قلبـم تـو كا

  يتـها گذاشـرا تك و تنـم چي دلـرفتـ

  گر  رفتـي و خـو گرفـتـي بـا غيـر تـوم
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                          )  ٢٠٠٠اگست   (                 ــافـجغ يــتـ                               

         
  

  ای فراموشی دمی بشنو ندای قلبِ مـــــن 
  رنجھــای بيشمار، از سرم نيست دستبردار

  
  رود سيلِ سرشک از بحر چشم در جویبـــار می

    ای انتـظار ـظه ھـم لحـخاری به چشمد ـمی خل
  

  بيقراری می کند دل در قفس چون  بلب;ن
  بھشـت اغـيارپـا  به زنجير بسته ام درین 

  
  شـان خویتـــده می جــوید بوسـرواز آمـدل به پ

  ان ، مرغــکان ونـــو بــھــــارـيــآن درخـــت و آش
   

  شمع را گفتند می سوزی تنت از بھرِ چــه  
  بــــکارـد ــی نـآیـــه زنــدگـــی رخ پـــروانـب
  

  گشته ام غربت نشين در گوشه  می خــانه ای
  جرعه ای چند تا ننوشم کی  به چشم آیدخما ر

 
  کاسهِ دل بين چو Lله گشت پر خــون ازغـمش
  خــــورده ام خونِ جگـــر گشته ام من دلفــــگار

  
  

  با شـــ;ق غـــم به فرقــــــم می زند بيدریغ
  جفــــای روزگــاردل سپــــر کــردم دمِ تيـــغ 
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