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۱۸۴۶ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

8فر نورب هناخ نیا زا ناناملسم یا تسا مارح
8فر نونغرا گناب ز 8شه ناوغرا نوچ یم

متسدید راب نارازه متسا ای تسا قرز نورب
8فر نومزآ یارب دشاب یهلبا سپ نیا زا

نوخ نارجه ز ییرگ نوخ هک نونجم یا هناخ نیز ورم
8فر نوخ تسین بیاجع یربورف ار یتسد وچ

ندیدنخ هیرگ نایم هجاوخ یا زومآ عمش ز
8فر نوکس ماگنه هب کریز یا زومآ مشچ ز

یزومایب ناداتسا ز یزور ار وت دشاب رگا
8فر نوگلین خرچ هب ناموصعم ناج غرم وچ

شک یم ام راب 8سا وچ شوخ تتقو هک ناج یا ایب
8فر نوتسیب فقس هب دزومایب تربص ات هک

مک قشاع درد زا درکن میرم یسیع نوسف
8فر نوسف و وراد هب دوبن لد درد هفیظو
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8فر نوسف و وراد هب دوبن لد درد هفیظو

دشاب وا رد چنآ دور ددرگ نوگنرس یساط وچ
8فر نوگن رس هساک ز دناتیمن ادوس یلو

یکاز یاهناخ نیز ورم یکاپان و یکاپ رگا
8فر نوچ هدنب یا ار وت ملاع رد تسین یهانگ

هبور وت هار ودع هگرد نیا ردنا ریش ییوت
8فر نوبز شلاچ نیا زا یماندب ریش رب دوب

شک هش نینچ زان ایب یراب یشک یم یزان وچ
8فر نود خرچ ریز هب دشاب یرتخادب سب هک

لفاغ منک ار دوخ دوخ ز لد میوشب اهشناد ز
8فر نونفوذ دیاشن لبقم ربلد یوس هک

ناج رشق تسا ناج نیا هک نانونجم ناج دسانش
8فر نونج رد شناد ز شناد نیا رهب دیابب

یصاوغ تسار وا حابم مدیب دنز مد وک یسک
8فر نوزف ار وا دسر مک رد دنز مک وک یسک

وج هبوت و ریگ یشومخ وا دیوگب ات نک اهر
8فر نوبیات یوس هب دراد وخ رادلد نآ هک


