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۲۱ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ار وت مراد اوه لد زک نیا زا شیب مرادن یمرج
ارچ ینادرگبیم ور نم یور نارفعز زا

نکب یتاعارم و فطل ار هراوخ نوخ لد نیا ای
اشی ام Lا لعفی رد هدب شربص توق ای

معن رکش ای ربص ای شور رد دمآ هر ود نیا
ار هار ود نیا رم ندید ناتن وت یور عمش یب

وج چیه درادن یبآ ور وت ینادرگب هگ ره
یحضلا سمش هعشعشیب دوش ادیپ اههرذ یک

یی یتسم نازغن زغم رد دتف یک وت هداب یب
c و لوح aب ناطیش دور یک وت تمصع یب

ییخوبطم مه خوبطم یی یصرق دزاس صرق ین
اود رد دوخ هلیلها ز یفک یزادنینرد ات

دسا جرب رد دیشروخ دور یک درغن ترما
اسراپ یاپ و تسد رد یگر دبنج اجک وت یب

یهن یرادیب باوخ رد یهن یرایشه گرم رد
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یهن یرادیب باوخ رد یهن یرایشه گرم رد
افو هدنریم قرب رد یهن ییاقس گنس رد

درخ و تسلقع هک اج ره درب بش هایس لیس
یتا له یرتشم زج درخاو یک ناشلیس ناز

لگ و غاب شخب هلح یو لک و وزج ناج ناج یا
aصلا ناریح ناج یاک لهد وس ره هتفوک یو

ارم دناتسب رشع ات ارم دنابیرف سک ره
ایب نم شیپ هک دیوگ ایب مهف دهد مک نآ

دور وس نآ مهف هک دیاب دسریم تمهف هک وس ناز
اقب لاط دزس ار وا اقب لاط دهد تک نآ

دنک تگنرلگ و زبسرس دنک تگنتلد هک وا مه
اعد دزم دهد وا مه اعد رد درآ توا مه

فلا اب نورقم تسدرک ار نون و یب و یر مه
انبر ییوگب شوخ ات نهد ردنا مد داب رد

مرس ردنا تست یادوس مرک یا کیبل کیبل
ایسآ خرچ دننام منزیم یخرچ وت بآ ز

دوخ یاهشدرگ دوصقم ایسآ دنادن زگره
ابنان راک و بسک ای وا تسام توق نوتساک



Page 3 of 3

275_Qazal 1/14/13 2:45 PM

دنزیم یخرچ زین وا دنکیم نادرگ شیبآ
اج ز دبنجیمن مه وا دنک هتسب ار بآ قح

ام رارسا زا درپیم ام راتفگ نیا هک شماخ
افق دیامننب زگره وا تفگ هک وا دیوگ ات


