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 سررررررایم غرررررزلم مررررریبررررررای دلررررر  

 کرررره دل هررررم سررررراید برررررایم غررررزل
 

 یرررراری دگررررر دلررررم را نمانررررده اسررررت

 بررررره جرررررز یرررررار دیرآشرررررنایم غرررررزل
 

 در ایرررررن روزگرررررار پرررررر از التهررررراب

 دوایرررری اسررررت بررررر دردهررررایم غررررزل
 

 
  



  02    از روزن چشم     

 بررررره هنگرررررام نالیررررردن از درد عشرررررق  

 غرررررزل ترررررراود ز نرررررایمغرررررزل مررررری
 

 دهرررمچرررو برررا یررراد ترررو گریررره سرررر مررری

 شررررود پرررریش پررررایم غررررزلروان مرررری
 

 هرررررررای مرررررررااز آغررررررراز دلررررررردادگی

 زمررررررانی نکرررررررده رهررررررایم غررررررزل
 

 واربررررره بررررراغ خیرررررال ترررررو پروانررررره

 هرررایم غرررزلنشسرررته اسرررت برررر شرررانه
 

 اتدر امرررررررواج چشرررررررمان  وفرررررررانی

 همیشرررررره بنرررررروغد  ناخرررررردایم غررررررزل
 

 ای اسرررت ها لحظرررهمررررا بهتررررین لحظررره

 لسررررایم غرررزمررریکررره در وصرررف ترررو 
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از روزن  
م   چش

 

  

 ترررا چشرررم ترررو را در افرررق آینررره دیررردم  

 از روزن چشرررم ترررو بررره خورشرررید رسررریدم
 

 خورشررید ةهررر چنررد شرردم خیررره در آیینرر

 چشررررم تررررو ندیرررردم تر از آیینررررةروشررررن
 

 آیینرررره در آیینرررره شرررردم محررررو نگاهررررت

 چیررردم در پرترررو چشرررم ترررو گرررل از آینررره
 



  00    از روزن چشم     

 ا دیرردن چشررمان تررو ای آهرروی وحشرریبرر  

 رمیررردم خرررویشدنبرررال ترررو افترررادم و از 
 

 با شروق رسریدن بره ترو در پریچ و خرم عشرق

 تنررره برررر دوش کشررریدموه ترررو را یرررکانرررد
 

 دل در خغررم چوگرران تررو سرگشررته و مررن نیررز

 از شرروق رسرریدن برره تررو هررر سرروی دویرردم
 

 صرررفت برررال گررررفتمدر عشرررق ترررو پروانررره

 پریررردمر سررروخته گررررد ترررو پغررر و برررا برررال
 

 بسررتة گیسرروی تررو گردیررد و مررن از شرروقدل

 تررو پیونررد  بریرردم از هرچرره برره جررز زلررف
 

 ترررو سررررو خرامررران شررردی و نررراز نمرررودی

 مررن بررا دل و جرران نرراز تررو را از تررو خریرردم
 

 دور از تررو چررراغ شررب تررارم شررده اشررکم 

 برگررررد کررره مرررن منتظرررر صررربح سررر یدم
 

 عشررق تررو روشررن چررون شررمی امیرردم شررده از

 ود شرررمی امیررردممگرررذار کررره خررراموش شررر
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تاب  ل مه گ

 

 

  

 غزلررری سررررودم مهتررراب بررره افتررراد چشرررمم  

 غزلررری سررررودم نررراب غزلررری خیرررال برررا
 

 برراز تررو روی گررل کرررد مررن خررا ر در جلرروه

 غزلررری سررررودم مهتررراب گرررل نرررام بررره کررره
 

 نشررینگوشرره شررد تررو ابررروی خررم در مررن دل

 غزلرری سرررودم محررراب گوشررة ایررن در تررا
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 کررررد گرررل روانرررم  بررری روان بآ لرررب برررر  

 غزلرررری سرررررودم آب درخشررررندگی برررره
 

 بنشرررریند ترررربم کرررره نهررررادم آب در پررررای

 غزلرری سرررودم ترراببرری تررو عشررق تررب بررا
 

 نهرراد دسررت مررن شررانة بررر و شررد پیرردا عشررق

 غزلرری سرررودم بشررتاب کرره گفررت مررن برره دل
 

 نمررود تررو مرراه رخ بررر نظررر عشررق آن از بعررد

 غزلرری سرررودم برراب ایررن در نیررز مررن گفررت
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  ز

  

 پرراییز در مهترراب شررودمرری گررل از زیبرراتر  

 پررراییز در دریررراب را مهتررراب شرررب دل ای
 

 یرررراییؤزرد ر هررررایبررررر  الیِهالبرررر از

 پرررراییز در مهترررراب دگررررر تماشررررایی دارد
 

 ریرررزدمررری مررراه از بررررای دیررردن خورشرررید

 پررراییز در سررریماب روشرررنش هرررایچشرررم از
 



  03    از روزن چشم     

 گررررررردد آوارهمیابرهررررررا  خیزمرررررروجدر   

 قرررایق سررروار مررراه چرررون گررررداب در پررراییز
 

 یررازدمرری چنرر  درخترران شرراخ بررر برراد چررون

 پرراییز در مضررراب زنرردمرری هررادل سرراز بررر
 

 شررود غمگررینبهرراری مرری هررایگررل کررو  در

 پرررراییز در آب هرررراینغمرررره آوای برررراد و
 

 افرررتم بررره یررراد تررروبرررا دیررردن مهتررراب مررری

 پرراییز در ترراببرری شرروممرری رویررت یرراد بررا
 

 بیرردارم تررو یرراد بررا مهترراب شررب در مررن

 پراییز در خرواب هاشرب گونرهاین در اسرت حیف
 

 همررراه شرروی خررواهیمرری آشررفته مررن بررا گررر

 پرراییز در بشررتاب کنرریمرری تعلّررل کرری تررا
 

 اسرت شربانگاهی برزم سراقی چشمت که وقتی

 پرراییز در نرراب شررراب نوشررممرری صرربح تررا
 

 بگشررای آسررمان سرروی برره را چشررمت دامرران

 پرراییز در مهترراب گررل از پررر شررود پررر تررا
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 کررد دیوانره مررا آمرد عشق که ساعت آن از آه  

 کرررد ویرانرره از ترررویررران  مرررا عقررل ةخانرر
 

 عشررق کرررد تصررر  را نرردارم و آمررد و دار

 کررد خانره دل خانرة از ایگوشره در آن از بعد
 

 را نهصرراحبخا یافررت  راهرری خانرره هررر در عشررق

 کرررد بیگانرره  خرررد  بررا  و نمررود دل بررا آشررنا
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 سرروختهکررس نمرری دانررد برره غیررر از عاشررق دل  

 کرررد پروانرره بررا عشررق آتررش نررام بررا را چرره آن
 

 آن زمان دل را بره زنجیرر جنرونش بسرت عشرق

 دکرر شرانه برر رهرا نسیمی زلرف خوبران را کز
 

ای               چشررم میگونررت دلررم پیمانرره گرفررت از تررا

 میخانره کررد گوشرة در جرا و گشرت خود از دخوبی
 

 کشررممرری تأمررل همانرران سررربسررته برریچشم

 کرررد پیمانرره در چشررمان تررو سرراقی را چرره آن
 

 

 

 


