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۶۵۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دنادن ریدقت و هدنب دنک ریبدت
دنامن دنوادخ ریدقت هب ریبدت

دنیب هچ تسادیپ دشیدنیب وچ هدنب
دناوتن ییادخ کیل دنکب هلیح

تسداهن تسار وک دیآ نانچ ود یماگ
دناشک شاهاجک هک دناد هک هاگ ناو

نک بلط قشع تکلمم نکم هزیتسا
دناهر توYا کلم زا تتکلمم نیاک

ریگ درخ رون و دوخ ماک لهب وت یراب
دناسر ماکان هب دوز ار وت ماک نیاک

یراکش چیه وجم و شاب هش یراکشا
دناتسزاب لجا زاب ار وت راکشاک

شزاب هلبط یوس هب ور یهش زاب نوچ
دناوخن لبط دهد شون ار وت هلبط ناک

تسین یسک زورما رترادافو هاش زا
دنارن چیه ار وت هک نار وا بناج رخ

ناد نیقی قلخ همه دنگرم ینادنز
دناهرن نادنز کت زا ار وت سوبحم

تسیچ ناگس گناب اضر یوک نیا رد هک یناد
دنامرب شنآ دوب ثنخم هک ره ات

هار نیا قشاع دوب هک یراوس ز اشاح
دناپطب ار شلد یوک گس گناب هک

۲۳۶۹ رطس ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم
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۲۳۶۹ رطس ،مشش رتفد ،یونثم ،یولوم

نطف و تاواکذ و ملع اسب یا
نزهار و لوغ وچ ار ورهر هتشگ

دنهلبا تنج باحصا رتشیب
دنهر یم یفوسلیف رش ز ات

لوضف و لضف زا نک نایرع ار شیوخ
لوزن مد ره وت هب تمحر دنک ات

زاین و تستسکش دض یکریز
زاسب یلوگ اب و راذگب یکریز

زاک و عمط و درب ماد ناد یکریز
زابکاپ ار یکریز دهاوخ هچ ات

هدش عناق یتعنص اب ناکریز
هدش عناص رد عنص زا ناهلبا

راهن ردام ار درخ لفط کناز
رانک رب هداهن دشاب اپ و تسد

۱۹۰۶ رطس ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دش هدنب یاضر قح یاضق نوچ
دش هدنهاوخٔ هدنب ار وا مکح

باوث و دزم یپ ین فلکت ین
باطتسم دش نینچ وا عبط کلب

ذوخ رهب دهاوخن دوخ یگدنز
ذلتسم تایح یقوذ یپ ین

تسیکلسم ار مدق رما اجکره
تسیکی ششیپ یگدرم و یگدنز

جنگ رهب هن دیز یم نادزی رهب
جنر فوخ زا هن درم یم نادزی رهب

وا تساوخ یارب شنامیا تسه
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وا تساوخ یارب شنامیا تسه
وج و راجشا و تنج یارب هن

دوب قح یارب مه شرفک کرت
دور شتآ رد کنآ میب ز هن

وا یوخ نآ لصا ز دمآ نینچ نیا
وا یوج و تسجب هن تضایر هن

اضر دنیب وا هک ددنخ ناهگنآ
اضق ار وا رکش یاولح وچمه

دوب نیا تقلخ و یوخ شک یا هدنب
دور شنامرف و رما رب ناهج هن

اعد ای وا دنک هب� ارچ سپ
اضق نیا دنوادخ یا نادرگب هک

۱۸۸۰ رطس ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

ایلوا ز مسانش یم رگید موق
اعد زا دشاب هتسب ناشناهد هک

مارک نآ مار تسه هک اضر زا
مارح دش ناشاضق عفد �سج

صاخ دننیب یمه یقوذ اضق رد
ص�خ ندرک بلط دیآ ناشرفک

دوشگ ناشیا لد رب ینظ نسح
دوبک ٔهماج یمغ زا دنشوپن هک

۱۶۲۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشورف رکش نم هب هک مراد شورفرکش هچ
مرادن رکش ورب هک یزور رذع تفگن هک


