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۱۶۴۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

مینز رای نآ رب شیوخ ام هک تسا نآ زور
مینز رانلگ وچ یور نآ رب ریس یرظن

میریگ دوخ هم فلز رس راو یرتشم
مینز رازاب همه ردنا هلغلغ و هنتف

ابص داب نوچ نشلگ نآ رد میتفاردنا
مینز راز نمس دعج و لگ بیج رب همه

میروخ هساک یسفن و مینز هزوک یسفن
مینز رامخ مخ رب همه راووبس ات

دیسر ماج هگ میناوخب همان یک هب ات
مینز راتسد رس رد یسفن کی ار همان

دش هتخاس وت خر رف ز لابقا گنچ
مینز رات نآ رب همخز هس ود هک دیآ بجاو

دنامن تشاد هگن ماگنه و دمآ روش تقو
مینز رادقم هچ میناد هچ میتسم هک ام

افص ناوخا فک ردنا دوش یم رز کاخ
مینز رادغ ملاع نیا هدید رد کاخ

بانط هب ار ام هنمیم یوس دنناشک یم
مینز رارسا رد راب نیا زا ترشع همیخ

ییورشتآ خر زا شوخ و نشور ناهج دش
مینز راک و هبسکم رد شتآ ات زیخ

روط هک نوچ دوش هدنز و دوش هراپ هراپ
مینز راسهک و هک رب دوخ لد قرب ز رگ

یوت وچ دوجو هب هک وگ وت شیقاب هله
مینز راتفگ هقلح ام هک تسا فیح و درس

اب گرزب هاگنمرخ رد یک یروم هب ار وا تمحر و نیازخ و ار قح یقازر هدننیبان صیرح درم لیثمت
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اب گرزب هاگنمرخ رد یک یروم هب ار وا تمحر و نیازخ و ار قح یقازر هدننیبان صیرح درم لیثمت
دنیبیمن ار نمرخ نآ تعس و دشکیم لیجعت هب و دزرلیم و دشوجیم و دشوکیم مدنگ ٔهناد

۸۳۱ رطس ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

یرگادوس رد زین ار امش رم
یرتشم دوبن وچ دبنج یک تسد

دوب ندیرخب لها هراظن یک
دوب ندیدرگ لوگ هراظن نآ

دنچ هب نآ و دنچ هب نیک ناسرپ سرپ
دنخشیر و تقو ریبعت یپ زا

وت ز دهاوخیم هلاک یلولم زا
وجهلاک و یرتشم سک نآ تسین

داد زاب و دید راب دص ار هلاک
داب دومیپ وا دومیپ یک هماج

یرتشم رف و رک و مودق وک
یرسرس یلگنگ حازم وک

یاهبح دشابن شکلم رد کنوچ
یاهبج دیوج هچ لگنگ یپ زج

یاهیامرس شتسین تراجت رد
یاهیاس هچ وا تشز صخش هچ سپ

تسرز ایند نیا رازاب رد هیام
تسرت مشچ ود و قشع اجنآ هیام

تفر رازاب ٔهیامیب وا هک ره
تفت ماخ وا تشگزاب و تفر رمع

اج چیه ردارب یدوب اجک یه
اب چیه ندروخ رهب یتخپ هچ یه

نم تسد دبنجب ات وش یرتشم
نم تسبآ ندعم دیاز لعل

ودنه م|غ و دومحم ناطلس ٔهصق
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ودنه م|غ و دومحم ناطلس ٔهصق

۱۳۸۳ رطس ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

تسا هتفگ ِهیَلَع ِ�ا ُةَمحَر
تسا هتفُس یزاغ دومحم هش رکذ

مامه نآ شیپ دنه یازغ زک
م|غ کی شداتفوا تمینغ رد

دناشن شتخت رب و درک شهفیلخ سپ
دناوخ دنزرف و شدیزگب هپس رب

وت هب وت هصق فصو و ضرع و لوط
وجب نید گرزب نآ م|ک رد

راضن تخت نیرب کدوک نآ لصاح
رایرهش دابق یولهپ هتسش

زوسب یدناریم کشا یدرک هیرگ
زور زوریپ یاک ار وا هش تفگ

راوگان دش تتلود ییرگ هچ زا
رایرهش نیرق یک|ما قوف

هاپس و ناریزو و تخت نیرب وت
هام و مجن نوچ هدز فص تتخت شیپ

راز تسناز ماهیرگ کدوک تفگ
راید و رهش نآ رد ردام ارم هک

نامز ره یدرک دیدهت موت زا
ن|سرا دومحم تسد رد تمنیب

باوج رد ار مردام رم ردپ سپ
باذع و تسمشخ هچ نیک یدرک گنج

رگد ینیرفن چیه یباینیم
رتلهس کلهم نیرفن نینچ نیز

یلدنیگنس سب و یمحریب تخس
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یلدنیگنس سب و یمحریب تخس
یلتاق ار وا ریشمش دص هب هک

یمتشگ ناریح ود ره تفگ ز نم
یمغ و میب ارم یداتفا لد رد

بجع یا دومحم تسوخخزود هچ ات
برک و لیو رد تستشگ لثم هک

وت میب زا یمدیزرلیمه نم
وت میظعت زا و مارکا زا لفاغ

نامز نیا دنیبب ات وک مردام
ناهج هاش یا تخت رب ارم رم

تعسیب یا تست دومحم نآ رقف
تدناسرت یمه میاد وزا عبط

دار دومحم نیا محر ینادب رگ
داب دومحم تبقاع ییوگب شوخ

لدمیب یا تست دومحم نآ رقف
لضم عبط ردام نیز ونش مک

نیقی وت یدرک رقف راکش نوچ
نید موی یراب کشا کدوکوچمه

تسردام نت شرورپ ردنا هچرگ
تسرتنمشد تنمشد دص زا کیل

درک توجوراد رامیب دش وچ نت
درک توغاط ارت رم دش یوق رو

ار فیح رپ نت نیا ناد هرز نوچ
ار فیص هن و دیاش ار اتش ین

ار ربص رهب تسوکین دب رای
ار ردص ندرک ربص دیاشگ هک

شدراد رونم بش اب هم ربص
شدراد رفذا راخ اب لگ ربص


