
۱۸۷۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نک اج انف نیع رد تدحو رد وش اج یب
نک اسرت ندرگ رد دراد یود هک رس ره

ار یسدق یطوط نیا یتسه سفق ردنا
نک اخرکش هنارکش درپرب هک شیپ ناز

ناتسب دبا ریشمش یتشگ لزا تسم نوچ
نک امغی وت هناکرت ار یتسه کبودنه

هدولاپ و نک یفاص ار تدوجو یدرد
نک ابهص یفاصرپ ار ینعم هشیش ناو

یشاب نید یهام یک یشاب نیمز رام ات
نک ایرد هب هلمح سپ یهام یدش وچ ار ام

دراد نیمز یوس رس رگنب ناویح ردنا
نک bاب بناج رس رخآ ییمدآ رگ

مرحم یدش وچ قح اب مدآ هسردم رد
نک امسا ز سیردت نیشنب کلم ردص رب

وش bb رب یهاوخ bا تنطلس نوچ
نک ءایشا یشارف ناتسب b ز بوراج

ور ینعم بکرم رب یراد رفس مزع رگ
نک ارضخ مراط رب نکسم ینک کناز رو

یریس دوبن ار وک یقستسم وچ شاب یم
نک lعا هب دهج وت یلاع یوش دنچ ره

دراد رد هب یور وا دراد رس هک حور ره
نک ادوس رس رد رس ادوس نیا رس یراد

نشور دوبن هیاس نت دشابن هیاس یب
نک اهنت وت زاورپ نزور یوس وت رپرب

وش اغوغ هنتفرس نونجم هدعاق رب
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وش اغوغ هنتفرس نونجم هدعاق رب
نک اربت لقع زک دیوگیمه قشع نیاک

وش نایرب و هتخپ مه وش نازوس شتآ مه
نک اریگ وت ود رهیب یم مه و وش تسم مه

وش مدمه و نز مد مه وش مرحم و وش رس مه
نک ام یگدنب مه وش ار ام و وش ام مه

وت رید هب هدیدزد اسرت دربن هر ات
نک اپیلچ دصق هگ یرانز قشاع هگ

هناتسه شناد زا نکیل یاهدش اناد
نک انیب وت هدید ور هناتسه هدید یب

یزیربت قحلا سمش تریسرضخ یسوم
نک اضیب دی دصق شزاس مدق وت رس زا

۲۳۶ رطس ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

تسکش ار یتشک رحب رد رضخ رگ
تسه رضخ تسکش رد یتسرد دص

رنه و رون همه اب یسوم مهو
رپم رپ یب وت بوجحم نآ زا دش

۳۲۶۰ رطس ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

دوب رتناهنپ لقع زا یحو حور
دوب رس ناز وا تسیبیغ وا کناز

دشن ناهنپ یسک زا دمحا لقع
دشن ناج ره کردم شیحو حور

زین تساهبسانم ار ییحو حور
زیزع دمآ ناک لقع دباین رد

دوش ناریح یهگ دنیب نونج هگ
دوش نآ وا ات تسفوقوم کناز

رضخ لاعفا یاهبسانم نوچ
ردک شدید رد دوب یسوم لقع

وا لاعفا دومنیم بسانمان



وا لاعفا دومنیم بسانمان
وا لاح شدوبن نوچ یسوم شیپ

دنب بیغ رد دوش نوچ یسوم لقع
دنمجرا یا تسیک دوخ یشوم لقع

۳۲۷۱ رطس ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

شاج تسکاخ رد کناز متفگ شوم
شاعم یاج ار شوم دشاب کاخ

کاخ ریز رد یلو دناد اههار
کاچ تسدرک ار کاخ وا فرط ره

دنرهمقل bا تسین یشوم سفن
دنهد یلقع ار شوم تجاح ردق

زیزع دنوادخ تجاح یب کناز
زیچ چیه ار سک چیه دشخبنیم

۱۹۴۰ رطس ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

منم یهاگ ارت میوگ یوت هگ
منشور باتفآ میوگ هچ ره

یمد تاکشم ز مبات اجک ره
ی{اع تlکشم اجنآ دش لح

تشادن رب شباتفآک ار یتملظ
تشاچ وچ تملظ نآ ددرگ ام مد زا

دومن امسا شیوخب وا ار یمدآ
دوشگیم امسا مدآ ز ار نارگید

وزا هاوخ شرون ریگ مدآ ز هاوخ
ودک زا هاوخ یم ریگ مخ زا هاوخ

تخس تستسویپ بنخ اب ودک نیک
تخبکین یودک نآ داش وت وچ ین

دیشک ار یعمش رون یغارچ نوچ



دیشک ار یعمش رون یغارچ نوچ
دید عمش نآ نیقی ار نآ دید هک ره

دش لقن را غارچ دص ات نینچمه
دش لصا یاقل رخآ ندید

نآ وت ناتسب نیسپ رون زا هاوخ
ناج عمش زا هاوخ تسین یقرف چیه

نیرخآ غارچ زا رون نیب هاوخ
نیرباغ عمش ز شرون نیب هاوخ

۳۱۴۵ رطس ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

تست تاحیبست ناج ندرک ربص
تسرد حیبست تسناک نک ربص

جرد نآ درادن یحیبست چیه
جرفلا حاتفم ربصلا نک ربص

تشهب وس نآ طارص لوپ نوچ ربص
تشز یbb کی بوخ ره اب تسه

تسین لصو یزیرگیم bb ز ات
تسین لصف دهاش ز ار bb کناز

لدهشیش یا ربص قوذ یناد هچ وت
لگچ شقن نآ رهب زا ربص هصاخ

رف و رک و ازغ زا قوذ ار درم
رکذ زا قوذ دوب ار ثنخم رم

وا رکذ و وا نید هن رکذ زج
وا رکف ار وا درب لفسا یوس

سرتم یو زا کلف ات دیآرب رگ
سرد دیزومآ لفس قشع هب وک

سرف دناریم لفس یوس هب وا
سرج دنابنج ولع یوس هچرگ

تسیچ سرت نایادگ یاهملع زا



تسیچ سرت نایادگ یاهملع زا
تسیهر ار نان ٔهمقل اهملع ناک


