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۳۱۱۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

یناشنیب وت هک ؟دیوج یک تناشن
یناکمیب وت هک ؟دبای یک تناکم

یدنبن تروص هک ؟تمینک تروص هچ
یناعم رحب هب تروص تسفک هک

تسفرگش یرهش هچ هدرپ یوس نآ زا
یناغمرا کی تساج نآ زا ملاع هک

یلایخ ون ون هب ،یلQه ون ون هب
یناهن تقیقح دنامن ات ،دسر

ار یرد ره نزم و شابم ورادگ
ینآ وت ،ییوجب هک ار زیچ ره هک

نز نامسآ نیا رب دوخ همیخ ]د
یناوتیم یلب مناتن هک وگم

تسنامسآ ز همه تناج یاهددم
ینار یوس نامه یدیسر وس نآ زا

اهلد وت رب درب شوخان یاهنامگ
ینامگ ره رضاح وت هک دنادن

دراد شوپور هچ دیآ رذع هچ هب
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دراد شوپور هچ دیآ رذع هچ هب
یناوخب ار ضرغ هتشونان وت هک

یشاب وت یقاس هک ینامز نآ کنخ
یناج یاهحدق ام رب وت یزیرب

لزانم جورع لد نیا دریگ رس ز
یناوج جازم نت نیا دریگ رس ز

ام هراپ ره هک ینامز نآ کنخ
یناقس یبر هک دیآردنا صقر هب

یریغ و اج نآ رد دنامن ینارگ
ینارگ یم زا تسم رس دریگ هک

شماخ یازجا دنیآردنا تفگ هب
ینام هریخ نآ رد قطان وت هک نانچ

یلک سفن ردام دنکیم اههچ
یناسل دبایب یناسلیب ات هک

تسایک مد ره هب ،یلک سفن ایا
؟یناهن مسر هب ،دتسرفیم تیک

ار لک لقع نآ هک یّلک لقع وگم
یناعتسم دنکیم یسک مد ره هب

یّلک لهج دوش یّلک لقع نآ هک
یناعم رحب ز دباین یبآ رگ
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یناعم رحب ز دباین یبآ رگ

۴۲۴ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

تشذگرد ناشورف هنهک تبون
تسام رازاب نیا و میناشورفون

۶۰۹ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

دشاب نود تمه زا ندوب مغ هناخ رد
دشاب نوچ وت رارسا تمه نود لد ردنا و

یزرا نامه هک نادیم یزرلیمه هچ ره رب
دشاب نوزف شرع زا قشاع لد یور نیز

دشاب نآ زا وت درد یناد افش هک ار نآ
دشاب نوسف و رکم نآ یناوخ افو هک ار ناو

******************

ییوت هک یهلا رارسا ی همان یا
 ییوت هک یهاش لامج ی هنیآ یو

تسه ملاع رد هچنآ تسین وتز نوریب
ییوت هک یهاوخ هچنآره بلطب دوخ زا


