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  یسرنوشت رأ
 

****** 
 

 هني میرأ
 نجايا شد سر ُسر  به هرِینهانکار

 نجايا شد   پنهان ُدرو  دايزف  پـخ
 هني میر سرنوشت رأــــــــ بقسم
  نجايا شد   ُپریخال  ویخال رــُ پکه

 
****** 

 

  بردندسخت
  بدبخت بردندِ مردم  ی رنجهـــــــچ
 تخت  بردند  به تاج و  دزدان رهکه
  سر درآورد دينشا  ی آسانهــــــــــب
  ت بردندــــرا سخ   مای رأناني اکه

 
****** 

  

 یخودب خود
 مي کتابیب  حساب ویب اــ مبس ز
 ميذابــوع ج ـــــــ رنِ   سنگررياس

 ميگرفت  خویئوـ خگانهي برــبه ه
  مينتاب  بریبه خود  را خودیخود

 
****** 

  

 یديناام
 یديخون تپ  دال دریمرــــــع بود
 یديشن  رایديناام ر درــــــــــزه
   هرچه گفتمیرا به کرَّ  خودیزد
  یديآنچه را که د  هریدي دخود ز
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****** 

 

 هي گری جابه
 داد کر و  خنجر به ُمشِت کوریکس
 داد  و پر  بالیونـــــــ ساماِن زببه
 یزار   و آه  از ما  کارذشتهـــــــگ
  داد  خنده سردي باهي گریاـــــــ جبه

 
****** 

  

 نمکدان  ونمک
 ؟یچه دست زـرا   ک  داـــــ خ ندانستم
 ؟یکه هست  وی بود ن کهــــ  کتماشا
 ؟ی  چه خنداراني تک تِک  شي ربه

  یشکست  ، نمکدان رای خوردنمک
 

****** 
  

 ني دوربچپه
 ميديرم ندـ مح یکي  خانه  نيدر
 ميديند مدم ــــــه شما با  رای لد
 ی رازِ  کس دارد سراِغ اهلچه

  ميدي هم ندنيچپه دورب با که ما
 

****** 
  

  آرزوزخِم
 ميديفِل  ماتم ندــــــــــ محِیسوا
 ميديرهم ندـــــــ آرزو م زخِمبه
 ؟ی مردِنيءِم آــــــ پرچشد کجا
 ميدي چم ندِ ري به غاراني نيکز

 
****** 

  

 د؟يدي آدم ندمگر
 ديديرا کم ند  صحنه هانيشما ا

 ديديند   که هرگز َبم ی  مثلقطـف
 ستيانتحارِ  ارــــــ انفجِیصدا
  د؟يدير آدم ندــــــــ مگدهيئ زاکه

 
****** 

  

 یخودسوز
 ايرفته دن ما  در چنگ   ازسـنف

 ايدر رفته دن  و وچهـــک  درخبر
  دردهمي م  چشمتشيپ  راخودم
  ايرفته دن  صبر من سرگي دکه

 
****** 
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 ادي فرباِر
  وطن رااِدي   برمی کرـخاط ز

 فا داِد وطن  راـــــــج  ازستانم
 راِج وجدانـ معِی تا آنسوکشم
   وطن رااِديرــــ فِ  دوشم باربه

 
****** 

 
 


