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۸۷۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دسریم رای نآ رگم درپیمه ممشچ
دسریم رادلد هک هناشن دهجیم لد

درپیمه نامیلس هاپس زا دهده نیا
دسریم رازلگ یحاون زا لبلب نیو

یسلفم کناز رو یناج هب رخب یماج
دسریم رادیرخ هک ار شیوخ شورفب

دنکیم شون ربخ راظتنا شوگ نآ
دسریم رادید هب رابکشا مشچ ناو

نوخ شاههراپ و دش هراپ هراپ هک لد نآ
دسریم راب کی هب هتفر هراپ هراپ نآ

دش رات رات شلد هک ار گنچ وچ دق
دسریم رات ره هب طاشن همخز کن

دشن در شاضاقت و غاب راخراخ نآ
دسریم راخ یوس راذع شوخ یاهلگ

دوبن یهت قشاع fفگ راهنیز نآ
دسریم راهنز هب لصو هاپس کنیا

لاب و رپ دنداشگ قشع نایطوط کن
دسریم راطنق هب دنق رصم یوس زک

دنتخیرگ نادزد هلمج تسنمیا رهش
دسریم راهق هنحش کنآ میب زا

تخیرگ بش رارط رفعج رازه نیدنچ
دسریم رایط رفعج هک ربخ دمآک

تخیرگ رشب تافص هک وگ حیرص و شاف
دسریم رابج قلاخ تافص اریز

دزب ناتهار نازخ غاب ناسلفم یا
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دزب ناتهار نازخ غاب ناسلفم یا
دسریم راثیا هب راهبون ناطلس

باجحیب دیشروخ شبات تسیشماخ رد
دسریم راتفگ ز باجح نیاک شوماخ

مvسلا مهیلع ایلوا و ایبنا دوجو تمعن رد نارکشان و ناتسرپدوخ لاح نایب

۳۰۷۸ رطس ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تسیرگنب ملاع ود رد مهاوخن نم
تسیک نآ سلجم ود نیا منیبن ات

ادخ یاهتفص یاشامت یب
ارم دنام ولگ رد نان مروخ رگ

وا رادید یب همقل دراوگ نوچ
وا رازلگ و لگ یاشامت یب

روخ و بآ نیز ادخ دیموا رب زج
رخ و واگ ریغ هظحل کی دروخ یک

لضا مه لب دب ماعنyاک کنآ
لغبهدنگ نآ تسرکم رپ هچرگ

دش ریزرس وا و ریزرس وا رکم
دش رید شزور و درب کراگزور

فرخ شلقع دش دنک شهاگرکف
فلا نوچ درادن یزیچ دش رمع

ماهشیدنا نیرد دیوگیم چنآ
مه تسسفن نآ ناتسد زا مه نآ

میحر و تسروفغ دیوگیم چنآو
میل سفن ٔهلیح زج نآ تسین

تسیهت نان زا تسد هک هدرم مغ ز یا
تسیچ سرت نیا میحر و تسروفغ نوچ


