رخساره ازل
آمدم رد بطن تو آگاه وبیدا رم کنی
چون هک یک نیم از تو و زونهای معروفت بدید
هج
رد جوار عالمان ویپسته ی شد دلت
تت
رانده شد آخر هب آغوشش اندر یس جوان

از چنین آوای خوش مست وپدیدا رم کنی
نظم
شکر ازید از چنین ی تورا آورد پدید
مک
ربگ سبزی را تو آموختی رد تبت
هب پانیی ربفت وبماند اریان مرکز نهان نهان

بخوانند ارومیه –دختر زونش را بنام

گدا زه ،توف وآتشفشان رد زبان عوام

آندزیت وپالژ بلند اقمتی رد دلش

هس
بخوان پورفیریتیک چنین تی انئلش

نش
دگر را ش رد ژوراسیک ورتیاس

سبب شد سنندج هب سیرجان رپآوازه وخاص

شی
نش
چو آن ل قرمز هب آتشفشانها ست

ز دوردست هب سازند قم انمی وتحفه گشت

بیدهن جای توده دهد رد دلش

هم
هک معکوس وراست گرد واره آن حرکتش

گذر از دل رپ خروش زمین

ثم
زمیمه ردخشید موهت با غنصری رپ ین

سالها نفس میکشد پل کانی و روباز

با پیریت وکالکوپیریت حیاتش شد آغاز

ز قلب متامورف بی وکهر

هب ماهوررنگی ورپکامبرین ،هب کانی زر

ش
چو کل رهگ،رگچه باشد تن واقمتش

کوارزت وپیریت ربش ،هیدرورتمال بدا ن آیتش

چو گردش کند رد شکن اهی مخروط وکف

ص
آمد حا ل ز تغلیظ وسوختن هب جانش شد حک

ز آتشفشان ائوسن هب انئین وبابک

نش
ست افیولیت انئین رد امتدا د هس زون

هچ خوش ژرافی بی همتا ومغناطیس انمت
فلک مجذوب وحیرانش رد این است
حش
تو رتکیبی زچاه ورده وحیوان و ی

تنت رد آسیاب خودشکن آخر فدا شد

میان سبز وآبیهای زیبا رد ائوسن

از ارومیه –دختر هب اریان مرکز چو زاد
گرانودیوریت وول کان رسوبی میزبان شدت
پیچ
نشس
تی تو رد ش آش کار آتشفشان ورسوبی
زفلدسپار ،کانی رس ،اپیدوت،پیریت
ش
سط
بی
هب کل رهگ  ،ضی وپل کانی هب ح آمدی

پی اش هگ زبرگ وگهی توده اهی نفوذی کوچک

تت
خنم
یس وخرده اریان مرکز رد این ر ون
لم
هم
ی بی گاهن ماند رد آرزوی س خامت

نی
هک مت آهک مارنی وقلبت آرذین است

خش
تو باال آمدی از پل کان با روی بازت می رد ی
مگن
زفسفر ،تیت ودیگری مهرت جدا شد

مس سرچشمه اریان هک سرشار از محاسن

بدا رد هب زاگرس ،جنوب رغب کرمان ژناد
گش
تو تی وسیع و فرسایش آمد دگرسان شدت
گرفتی هب آغوش دایکهای فلدسپار نفوذی
هم
ی رپوپلیتیک،فیلیک،آرژیلیک وپتاسیک
کنارت طال ومولیبدن ،ز دنیا هب مدح آمدی

شکس
تی رد آن سنگ شکن ات هک تنها شوی

تنت رغق آتش ،با عیاری هک باال شوی

ن
نوید بادت ز وصف رهمز وآبی یلش

جم
هب سراتسر کران وموج بی اتب یلش
نقش
من
هب خاک سرخ زیبایی قش کرده ش

هب پای آدمی انداخته فرشش
گ
هب گنبداهی معروف نمک یا چ رد این خاک

هب یاد آهک بودار ورپتوزای رپباک

زبازاتب اولیژیست رد دل کوه

گنج
از این ردگران ی است زره سو
لم
کنارت عا ی دیگرشود تکرار مرموز

خوش است تکرار تو آوای رهوز
مع
صوهم اقبالی(افنوس)

