
 ىُحٌ نحرم

 رشیدً ام ةٌ نزارت ىٌ، ةر نزار خُدم * شیاً پُش تُ ام ىٌ، کٌ داغدار خُدم

 تُ زیر خاکی ه نو خاک ةر شرم ریزم * تُ شیيٌ چاکی ه نو خاک ةر شرم ریزم

 طکصتٌ تر ز ٍهیظٌ کيارت آندً ام * ةرای دیدن خاک نزارت آندً ام

 هلی در ةراةرم ةرهیةگُ چگُىٌ دلت آند از ةرم ةرهی * ةٌ رهی ىیزً 

 ةتیو کٌ ةػد تُ غهگیو تریو صدا طدً ام * طکصتٌ ام ز کهر دشت ةر غصا طدً ام

 چَل طب اشت کٌ نَهان طانیان ةُدم * چَل طب اشت کٌ نَهان خيدً ٍا طدً ام

 چَل طب اشت کٌ از درد پا ىهی خُاةم * پر از جراحتم ه غرق رد پا طدً ام

 رةاب * کيار ىیزً اصغر پر از غزا طدً امچَل طب اشت ز گریٌ ز الی الی 

 چَل طب اشت کٌ ةا چادری کٌ خاکی ةُد * حجاب دخترت از چظم ةی حیا طدً ام

 حکایت نو ه کػب ىی از تيم پیداشت * ةتیو طتیٌ تُ ام نثل ةُریا طدً ام

 ةٌ خاک شرخ تُ ای تظيٌ آب نی ریزم * گلی ىهاىدً ةرایم گالب نی ریزم

 يچٌ ات شفر کردم * کٌ یاس ةردً ام انا ةيفظٌ آهردمنرا ةتخض کٌ ةی غ

 حصیو نو ةیا ه ایو دل طکصتٌ را ةخر * حصیو نو نصافر جا ناىدً را ةا خُد ةتر

 آشهاىی طدً ام ةی ىظاىی طدً ام قد کهاىی طدً ام ارغُاىی طدً ام خصتٌ حال ه پیرم

 ةی تُ نو نی نیرم در کيار قتر تُ نی طُد پرپر تُ کظتٌ آخر تُ کٌ نيم خُاٍر تُ

 حصیو نو ةیا ه ایو دل طکصتٌ را ةخر * حصیو نو نصافر جا ناىدً را ةا خُد ةتر

 ظَر غاطُرای تُ تظيٌ ةُشیدىت از کيار خیهٌ ٍا در نیان تظيگی رفتی ه جا ناىدم

 طاقتم را طاق کرد پای پر آةلٌ ام نثل نادرم طدم ةػد تُ ىهاز را نو ىظصتٌ خُاىدم

 از جُر زناىٌ خصتٌ ام * حصیو نو ةٌ اىتظار نردىم ىظصتٌ ام حصیو نو ةیا کٌ

 غقدً ام ها طدً اشت دیدً دریا طدً اشت شیيٌ غُغا طدً اشت نثل رهیا طدً اشت ىذر تُ طد جاىم

 ایو تُیی کيار نو ای گل ةَار نو شر ةریدً یار نو تا ةٌ آخریو ىفس پیض تُ نی ناىم

 * حصیو نو آهارً خراةٌ طد یتیم تُ حصیو نو تُ رفتی ه طکصتٌ طد حریم تُ

 نرگ نو ةُد دنی کز تُ جدایم کردىد * در ٍهان گُطٌ گُدال فدایم کردىد



 دهشتاىم کٌ ىتُدىد ةگریيد ةٌ نو * دطهياىم ٍهگی گریٌ ةرایم کردىد

 نو کٌ خُد راٍيهای ٍهٌ غالم ةُدم * شر خُىیو تُ را راٍيهایم کردىد

 دیدم * کُدکان دشت گظُدىد ه دغایم کردىدٍر کجا خُاشتم از پای در افتم 

 خجلم از تُ کٌ گم گظت اناىت ٍایت * ةر شر خار دهیدىد ه صدایم کردىد

 گریٌ ٍا داطتم از دهری رهی تُ هلی * خيدً ٍا ةُد کٌ ةر اطک غزایم کردىد

 ٍهرٍاىم کٌ گرفتيد غتار از نحهل * ٍهٌ در خاک فتادىد ه رٍایم کردىد

 تُ ةُدم ای دهشت * دطهيان یکصرً تحصیو ةٌ هفایم کردىدتا دم نرگ طرفدار 

 حصیو نو ةیا ه ایو دل طکصتٌ را ةخر * حصیو نو نصافر جا ناىدً را ةا خُد ةتر

 کارم تهُنٌ ىهُىدً جُىی ةٌ تيم * یٌ ارةػیيٌ دارم ةرات زار نی زىم

 زار نی زىم زار نی زىم زار نی زىم حصیو

 ارةػیيٌ دارم ةرات زار نی زىم ةرات ةهیرم ةرادر ةی کفيم * یٌ

 طتیٌ نادر ةتیو کتُدً ةدىم * یٌ ارةػیيٌ دارم ةرات زار نی زىم

 کاش ةُدم طػلٌ تا طهع نزارت نی طدم * چلچراغ زائر طب زىدً دارت نی طدم

 کاش ةُدم پرچم حاطیٌ دار ناتهت * تا کٌ زیيت ةخض ةزم شُگُارت نی طدم

 ا * در کف دل ةی قراری ةی قرارت نی طدمکاش ةُدم حلقٌ حلقٌ ٍهچُ زىجیر غز

 در ٍهٌ صُرتگران صُرت زیتا کظيد * صُرت ارةاب نا از ٍهٌ زیتاتر اشت

 ندغیان گر زىيد دغُی ةاالتری * پرچم ارةاب نا از ٍهٌ ةاالتر اشت

 


