
Page 1 of 3

54_Qazal 3/7/13 3:19 PM

۲۲۲۰ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

ورم راتسد و رس ناچیپم هاش یا هله
ورم راسخر و خر تزغن هک هام یا هله

تسار هک زاب لد و مشچ نیمز یور همه رد
ورم رایغا بناج نکم رازآ نکم

زوسم رارسا هناخ ربم رای زا ربم
ورم راخ ره بناج نکم رازلگ و لگ

یوجم گنج و لغد هزیتس رای یا نکم
ورم راب نیا نکم یتفرب راب نآ هله

میاوت یVوم و هدرورپ و رکاچ و هدنب
ورم راچان شوخ تایح و نید و لد یا

ماوت یاهاون تسم ماوت یانرس هله
ورم رات لکسم ار برط گنچ نکشم

رگد رومخم رب یلان هچ رومخم هله
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رگد رومخم رب یلان هچ رومخم هله
ورم رامخ رب زا نیشنب مخ یولهپ

تایح وت تاقدص یا ایب شخب ناج هله
ورم راک نیا زجب دشابن ریخ نیا زا هب

رهد فسوی یا هله یلامج و نسح متاخ
ورم راکمتس ناوخا یراکم یوس

لایخ و رکف نیزگمرب لهم رادید هله
ورم راثآ یپ رد ناشکم رس نایع زا

ایرد زا رآرب درگ نامز یسوم هله
ورم راکنا بناج وجم نوعرف لد

نارگ روجنر تحص نارق یسیع هله
ورم رانز یوس اسرت هس ود یارب زا

ناهش یاهناج هجاوخ ناج دهاش یا هله
ورم راشفا هبغبغ و زگب بل نک هویش

افو تسا متخ وت هب ینامز قیدص هله



Page 3 of 3

54_Qazal 3/7/13 3:19 PM

افو تسا متخ وت هب ینامز قیدص هله
ورم راتخم هدیزگب دمحا یوس زج

تنطو و ماقم هردس یمرک لیئربج
ورم راسخش رس رب نیمز ناغرم وچمه

دیزن ناج یسفن وتیب هک راد نیقی وت
ورم راوید سپ و اشگب ناسحا رد

دندش عمج ناتب و نافیرح و نادنر همه
ورم راک زا نک راک ایب تسا راک تقو

یوجب هاشنهش ز ار لزغ یقاب هله
ورم راتفگ یوس نونکا وش شوگ یگمه


