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۱۳۵۳ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

ل1ج بانج زا وچ ناج درپنرب هنوگچ
لاعت هک دسر ناج هب رکش وچ فطل باطخ

یکشخ زا یهام دوز دهجن نوچ بآ رد
لLز رحب ز دسر ششوگ هب جوم گناب وچ

زاب ناطلس یوس هب درپن دیص ز ارچ
لاود و لبط ز یعجرا ربخ دونشب وچ

یفوص ره صقر هب دیاین هرذ وچ ارچ
لاوز ز شدناهر ات اقب باتفآ رد

یشخب ناج و نسح و یبوخ و تفاطل نانچ
ل1ض و اقش یهز دبیکشب وا زا یسک

شیوخ ندعم یوس غرم یا هله رپب رپب
لاب و رپ دش زاب و دیهرب سفق زا هک

تایح بآ یوس هب نک رفس روش بآ ز
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تایح بآ یوس هب نک رفس روش بآ ز
لاعن فص ز ناج ردص یوس هب نک عوجر

ناج یا میسریم زین ام هک وت ورب ورب
لاصو ناهج نادب ییادج ناهج نیا زا

کاخ ملاع هب ام دنچ ات هله ناکدوک وچ
لافس و گنس و کاخ ز رپ دوخ نماد مینک

میرپ امس رب و میرادب تسد کاخ ز
لاجر مزب یوس میزیرگب یکدوک ز

درک تلاوج رد هچ یکاخ بلاق هک نیبم
لاوج ز رس رآرب و فاکشب ار لاوج

همان نیا وت اوه زا ریگب تسار تسد هب
لامش ز دوخ نیمی ینادن هک یکدوک هن

رادرب اپ هک ادخ ار درخ کیپ تفگب
لامب صرح شوگ هک ار لجا تسد تفگب

بیغ ردنا وش ناور ار ناور دیسر ادن
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بیغ ردنا وش ناور ار ناور دیسر ادن
لانم جنر ز رگد و ریگب جنگ و لانم

یناطلس هک هد زاوآ وت و ادن نک وت
لاؤس ملع تسار وت و باوج فطل تسار وت

۲۵۱۹ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

یتسنابساپ مرای هک منانابساپ م1غ
یتسنارتخا و هام وچ یزیخبش هب و یتسچ هب

یتسنابغاب مرای هک منانابغاب م1غ
یتسناوغرا خاش وچ ییانعر هب و یرت هب

دشاب ات تسا بیع رگو یبیع یقشاع دشابن
یتسناد بیغ مرای و دمآ ناد بیع مسفن هک

دمآ قشع وچ دشاب ار وت ملاع همه بیع رگا
یتسنامرهق سب وا هک ار تبیع هلمج دزوسب

تسار تسد لقع باتک پچ تسد هب سح باتک
یتسناتسآ ز نوریب هک دنداد پچ هب همان ار وت


