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۱۳ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

ام ماغیپ وگب لگ اب ام مارآیب داب یا
ادج نشلگ زا یتشگ نوچ رکش ردنا زیرگ لگ یاک

یرتقیD رکش اب وت یرکش لصا ز لگ یا
افو رتنیریش ود ره زا و شوخ مه لگ و شوخ رکش

هدب وب و ریگب تذل هنب رکش خر رب خر
انف روج یخلت زا هجب رکش تلود رد

رظن رون یلد توق رکشلگ یتشگ هک نونکا
اجک زا نیا اجک زا نآ رذگ لد رب آرب لگ زا

نیرق یناج اب لقع نوچ نیشنمه یدوب راخ اب
اقل ات لزنم هب لزنم نیمز زا ور نامسآ رب

یوریم ناهنپ هار رد یوریم ناقلخ رس رد
اهشقن دزیخ هک اج نآ یوریم ناتسب هب ناتسب

یرپیم ناغرم سکعرب یردان غرم وت لگ یا
ایب رپیب هنب اهرپ یرس ناز تمایپ دماک

یاهدیدنخ ناهج رب ناز یاهدید اهنیا وت لگ یا
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یاهدیدنخ ناهج رب ناز یاهدید اهنیا وت لگ یا
ابق نیلعل زبرک یا یاهدیردب اههماج ناز

ناتسلگ رد نانز هرعن نامسآ زا راپ یاهلگ
eب رد دراپس ناج ات نابدرن دهاوخ هک ره یاک

قرع نوچ هریب وت رذگب قبط نیز حشرت زا نیه
امس ماج نآ زا حور نوچ رگبeگ هشیش زا

امش نوگلگ هرهچ اب امش نومیم و لبقم یا
eصلا میتشگ حور ام امش نوچمه ام میدوب

ام دوب و تسقح فطل ام دوصقم رکشلگ زا
ابر نهآ قح فطل یو تفص نهآ ام دوب یا

ررش مخز دهن یو رب رگ هنییآ درخ نهآ
امشیب ار امش مهاوخ رگم دهاوخیمن ار ام

نخس نیا درادن نایاپ نخس نیکشم لد یا ناه
ارم ییوگیم هک اهنآ نم تفگ مراین سک اب

وخ هاش ناهش رس وگب یزیربت سمش یا
 ایض دبات یک سمشیب وب و گنر و توص و فرح یب


