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۱۷۹۹ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم
نم ک3اچ ریاط یا رپم وس نیا رپ بیغ رد
نم کاردا و ترکف یا ور هناخ ناهنپ یوس مه

لک لقع هاگدیع زا لهد زج دراد هچ ملاع
نم کLفا نمرخ زا هک هک زج دراد هچ نودرگ

نم مخز رب هنم مهرم تلد رب مدرک مخز نم
نم کاچ رب نزم هیخب تاهقرخ مدرک کاچ نم

رس هب رس متایح بآک رگن رتشوخ نیا زا نم رد
نم کLها زا فیاخ یا ربم دب نامگ نیدنچ

ناج یایرد لحاس اب یاهرطق دشابن ایرد
نم کانمغ تمه رد یاهبح دزرین یداش

ناورسخ راکش دشاب ناوهآ و کبک و شوگرخ
نم کارتف رب هتسبرب نوگنرس نیب رن ناریش

هدش نوگلگ نوخ ز ارحص هدش نوخ ناریش یاهلد
نم ک3ول دهاش زا هدش نونجم نانک نونجم

ادخ ماج یکی شکرد ایب یراب یلهاک رگ
نم کارحم زا درپرب دوش نابنج دحا هوک
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نم کارحم زا درپرب دوش نابنج دحا هوک

دنسیب نامسآ رب دنز یم شفت هک یماج
نم کاخ رب شاهعرج زا دوب اهششوج هچ یناد

دنک نشور تلد و مشچ دنز تزغم رب هداب نآ
نم کاشاخ نوچ مسج رد یرهوگ ینیبب هگناو

یاهژوچرپ هضیب رب یاهتفخ یغرم وچ ملاع
نم کLما رپ و لاب شرورپ دبای هضیب ناز

دهجرب هضیب یور زا دگل کی زا غرم هک یزور
نم کاپ هضیب ون رد دوش یناف نامسآ تفه

نهک کاخ یا دیوگ یم نب تسین ار وا هک یرخ
نم کاسما یاهدید یک ناتسرهوگ اشگ نماد

نم تام دش اههشیدنا نم تاذ دیان مهو رد
نم کارشا ز دنز مد یک یلوحا زا یلوحا زج

یشهیب رد یرت هقرغ یشماخ ردنا هک شماخ
نم کاوسم نوچ فرح نیز دوش یم شوخ ناهد هچ رگ

۹۷۴ رطس ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم
دوب کLفا نآ زغم هک یرس سپ

دوب ک3ول ٔهجاوخ رخآ ردنا


