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۲۰۲۷ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

نان رب دینز نان رب لطاب ناتما یا
ناج رب دینز ناج رب لبقم ناتما یو

دنادن فلع ریغ دناشک فلع ناویح
ناجرم و قیقع دیوج وک دوب یمدآ نآ

هتفکش اهغاب نیو هتفخب اهغاب نآ
ناطلس هاگراب رد هتفر تسا یتمسق نیو

هدیزخ اهماد رد هدیسران تساهناج
ناناج هب ات هدرب هر هدیرپرب تساهناج

نودرگ خرچ یXاب نوزفا حرش ز یناج
نازیم جرب هب هم نوچ نوزوم و فیطل و تسچ

شکرس و نورح و دنت شتآ وچ رگد یناج
ناطیش لایخ نوچمه شوخان و رمع هاتوک

یماخ هک ای هتخپ ای یمادک وت هجاوخ یا
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یماخ هک ای هتخپ ای یمادک وت هجاوخ یا
نادیم راوسهش ای یماج و لقن تسمرس

fعم یکی مدید ارحص یوس هب یزور
نXوج و صقر درکیم Xاب هب اوه ردنا

یشومخ و نکاس وا یشورخ وا زا وس ره
ناریح دنامب مناج یشوپزبس و زبسرس

یرود قلخ مهو زک یروش هچ رد هک متفگ
نابات باتفآ ای یرون رون رون وت

دش کبس مه زین نت دش گنت ملد اتفگ
ناکرا خیمراچ زا متشگ هداشگاپ ات

مریگ رانک تداش مریما یا هک متفگ
ناکما تسین هک اتفگ مدرک هبX رایسب

نک اهر ار زان نیو نک افو ایب متفگ
ناک نآ زا دوش مک هچ نک اخس رکش یخاش

میان رانک ردنا میانف نم هک اتفگ
نامرد و درد رهب زا میامنیمه یشقن

دیاین مک عفد دوخ دیابن ار وت متفگ
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دیاین مک عفد دوخ دیابن ار وت متفگ
نادنخس یا تعبط زا دیاز هناهب هجنپ

وت ینک اجک رواب وت کی رس ز اتفگ
ناوخیم و حول ریگرب دجبا تسرد و یلفط

تداب لfح نکیم تسایس نیمه متفگ
نارجه هب ارم شکیم هدیم عفد هنوگ دص

رکش وچ خساپ دص رگید نابز زا دوز
نارکس و بارخ متشگ رب زا نم رب دناوخرب

مدنام تسم رید ات مدنار کشا رایسب
ناسنا شقن ز ناج نوچ هش نآ دش نورب هک ات

لد نیا ردنا تبحص ناز لصاح دنامب یغاد
ناسحا رازه دزرا یذیذل زا هک یغاد

یتاظع بجع یو رد یتfکشم دومرف
ناسآ دیاین یم نآ اهنابز رد شماخ

 


