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۲۴۹۸ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ییارق و ییاناد ز ربلد نآ یادوس ارم
ییادوس و ادیش نینچ متشگ ات دروآ نورب

دج و دهج هب نم متفرگ دنسم و هداجس رس
ییازفا تاریخ یپ مدیشوپ دهز راعش

دشرم هجاوخ یا تفگب دجسم رد قشع دمآرد
ییTصم دنبرد هچ ار یتسه دنب ناردب

ندرگ هنب لد نازرلم نم غیت مخز شیپ هب
ییانیب هب ییاناد ز ندرک رفس یهاوخ رگا

یشTق و یدنر رگا یشابوا داد وت هدب
ییابیز و یبوخ رگا یشابیم هچ هدرپ سپ

امیس ندرک هضرع ز ار نابوخ تسین یرارف
ییارآ هرهچ و جنغ ز دشاب یک ربص ار ناتب

یربصیب و قشع ار درخ هداد دوخ یور زا یهگ
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یربصیب و قشع ار درخ هداد دوخ یور زا یهگ
ییاحیسم ار نامیقس هدرک دوخ مشچ زا یهگ

fا لبح شقن نمؤم هب هداد دوخ فلز زا یهگ
ییاپیلچ نایاسرت هب هداد دوخ دعج چیپ ز

یدیشروخ ز رتنوزفا هک یدید رگا دوخ نسح وت
ییاربغ نادنز نیا رد یدیسوپ هچ یدرمژپ هچ

لد عیبر فاطلا ز یشابیمن هزات ارچ
ییاسیمن ربنع ارچ یدنخیمن لگ نوچ ارچ

یشوجیمن رب هداب وچ ایند نیا مخ رد ارچ
ییانیم شوپرس نیا زا درآ نورب تشوج ات هک

تبوقعی تسا مورحم هچ تبوخ هرهچ قرب ز
ییاپیم هچ هچ رعق هب نابوخ فسوی یا oا

ناد ات وا ناج بات ز نادان یا دوخ نسح نیبب
ییاهنت تقو رد دوب نمؤم هنیآ نمؤم هک
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ناتسب هرهچ نورد دوخ رس کاخ دنیبب
ییانعر و ییابیز ز مراد اههچ لد رد نم هک

هزوریپ و لعل نورد دوخ رس گنس دنیبب
ییoاب گنهآ دنک لد ردنا مراد یجنگ هک

هنییآ رد ار دوخ لد هریت نهآ دنیبب
ییافصم رخآ منک مرون لباق مه نم هک

هتشگ لد هب دنیبیم وچ ار اهمدع رم اهمدع
ییاریذپ ددزد ات هک دیآیم شیپ یتسه هب

یدوب ربخ رگ ار سگم یتشگ اجک نیگرس ره هب
ییاقنع لضف و یعس هب وا تشرس زا دیآ هک

ادرف لهاک ددرگن یفوص دش تقولا نبا وچ
ییادرف و لوگ دشاب هک سک نآ دوش لهاک کبس

نینع و یرغ هن رگا نیشنب ناربلد نایم
ییاجره تسود یا شابم نک وخ ناقشاع نایم

تتشپ سپ یایرد ز تتشگ نیقی یهام ایا
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تتشپ سپ یایرد ز تتشگ نیقی یهام ایا
ییایرد لها زا وت وچ ور سپاو و یور نادرگب

ورگب یگدنز بآ هب ونشب یعجرا یادن
ییاپیم هچ لگ و بآ هب وریم شوخ و بآ رد آرد

لد ین و دنام ناج ین هک ییاج یدش لد و ناج هب
ییاخیم تسد اج نآ هک ییاج یدش دوخ یاپ هب

ور رتمک ریغ رز هب وش رز لزا دیشروخ ز
ییامیس میس هچ رگا تدرز دنک رز قشع هک

یتشگ نم یoo ارچ دیوگیمه ایند ار وت
ییoo هب قیo منم رخآ یاهداز ناطلس وت

رتشوخ موش بکرم تنم دیوگیمه ایرد ار وت
ییاقس و یلامح هب ار ام یوش بکرم وت هک

مدوسایب مدرک شمخ مدوب وت وچ نم نک شمخ
ییاسایب یشاب شمخ نم زا یونشب وت رگا


