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 آفتاب افتاده است ،رخچ خواب می بینم که از

 اده استذاب افتـُرِب مـس دراره ـزندگی یک ب

 رد آمده ـطــرف گ رــردم هم کرگسان برنعِش 

 اده استاب افتخض درنـشان ااِر منقـ و مخلب
 

 آب وَعلَف وزان تشنه بیها چون دشِت سباغ 

 آب افتاده است طِ قح ن ازه لب هرسو زمیشنت

 ردمیـم رت گشته عشق وـاالِب نفـرق درتغـ

  اده استاب افتتک زِد انسان ازنربانی مهـ
 

  ددیاُلفت ناپ ر وــا مهد امرد وزن استنـمـ

 اده استافت رابداری شـپنـُم هستی تو ازخ

 ر نشاندیگ رنهـُ  ص ورق و یموسیق نیست از

 افتاده است ِر نابـعا شـرجـرهنگ هـاز دِل ف
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 2از 2

 اری اختیـن بخویشتـ ـرِ بـوِم جآدمی محکـ

 اده استاب افتتخرُدم انـم قاموِس  ر ازدیگـ

 ویم که ای وای این چه شد؟ریاد ومیگزنم فمی

 است؟ راب افتادهاین سان خ چرا رِد عشق آخمه
 

 ده ویران این چنینه رو گردیچ گیتی آخر از

 فتاده است؟ا ن اضطـراباش ایدامین اغتشکُ  از

 دزن و میغِ آرزو سراــرُدم چــر دِل مد

 !اده استتـراب افس در امآرزو آب است ا
 

 ومـــروی اتی را به نیتران کرده گیجنگ وی

 اده استاب افتـتـــ آب و ان ازآدمیت بی ُگمـ

 مغـ م که ویرانی ومی بین دار وَوم بیـمی َشـ

 اده استتواب افدنیای خ ت دراَدسهـرچه افت
 

 ویرِد هستـنَبَـوِم ه  شــاز سایی ـا به کَ ت

 اده استذاب افتـعـ وج رنــ اره درـچـآدِم بی

 فضای همدلی ی دره بینوش آن روزی کخ آی

 اده استاب افتـاری نقاکــری ر ورخِ مکـ از
 

 ودی بشـــرـباـن اه جنگ ورتگـر پَود دـتـا بُـ

 اب افتاده استدل برآن کب تشویش است و خِ سی

 ارصبحِ به در استَود زیبــم بُ ر دلی بیغـــگـ

 اده استالب افتبرِگ گـ برکه  مِر شبنـــوهگ
 

 نگـــــارگر برمنگهم 2019ر سپتمب 12
 

**** **** ****  
 

را مطالعه کنند،  معزز ۀها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که  تذکر:
 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند. بر "یمیتوانند با اجرای "کلیک
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