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۱۹۷۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نآ تسیناک رهوگ ناک نید و قح سمش قشع
نآ تسینعم تلود ار لد و ناج ملاع ود رد

شتسین نزخم و لابقا و رکشل رهاظ هب رگ
نآ تسیناج تلود ناک رگن ناج مشچ هب ور

شیم رهب اوه زا نک یهت ار رس هلک
نآ تسیماج یم ناک ،شزاس ماج رس هلک

ناج ،رمخ ماخ ز دشاب ار قشع ناگتخپ
نآ تسیماخ هیام Yسج ماخ و ین هتخپ

دوب نت ف[ِغ ردنا وا ناج باتک ات
نآ تسیماع رنه رد دشاب صاخ صاخ هچ رگ

رد قشع دشاب تسپ دنیزگ ییaاب کنآ
نآ تسیماس سلجم وا دیزگ ار یتسپ کنآ

دبا دماشآرد یم ناز وا کاپ ناج کره
نآ تسیماش و یّکم و نآ دشاب ودنه هچ رگ

یم نارجه دنک ناریو ار رومعم نت رم
نآ تسیناب شیم ،یم بارخ نت نیا درک کره

وا زا دیاز ناج هک لّوا دوب یقاب یم نآ
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وا زا دیاز ناج هک لّوا دوب یقاب یم نآ
نآ تسیناث ناک تسا ناج یم کنآ تسا غورد سپ

وا ماج زا راد تسم هشیمه ار یناف ناج
نآ تسیناف ناک حور یم زا دریگ یقاب گنر

یندرم ناج هتسویپ ناشن یقاب یم رد
نآ تسیناک رز سم نآ ایمیک راوج زک

ق[ط هس یم زا داتفا نت و لقع نایم نوچ
نآ تسیناز نآ تسا تفج درخ اب وک ینت ره

تشگن نکاس اقب هداب سوه گنت لد رد
نآ تسینادیم تسشنب وا رد یم نیاک یلد ره

دوب نیا شناشن کی دریگب وا ماج کنآ
نآ تسیشنُم وا ناج تمکح رّس نایب رد

نآ زا دعب سپ دبا دنیب اقب یم عاعش رد
نآ تسیطعُم دوخ ناج نیع ز وک ؟دوب هچ لام

رایشوه و تسا دوخاب دیوگب یم فصو کنآ
نآ تسیرقُم وا کیل ،سکنآ دوبن نآرق لها

سرپ تسم ناقشاع زا ار ّقح بحاص و ّقح
نآ تسیضاق ناقشاع ردنا تسم ماج کناز

تسنشور سپ دوب یم لعف تسم مکح کناز
نآ تسیضار وا مکح اب مه قح بحاص و قح

نزب یگنچ یکی هدرپیب روتسم برطم
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نزب یگنچ یکی هدرپیب روتسم برطم
نآ تسیماندب هچ رگ ،مگنن و مان زا ناهراو

تب رازاب ینکشب ات ار راسخر امناو
نآ تسینام و رزآ دص ترسح وک یخر ناز

کاپ کاخ ناک ربب هدجس ،ور زیربت ابص یا
نآ تسیناّبر زیگنا تایح هاگرد کاخ

۱۳۸۷ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

رتشیوخیب وا رد مدرم رتشیب یتایح اج ره
مییادیش ناج دیش زک رگن نم رد ایب یهاوخ


