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۲۰۱۰ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نخسیب یاههتکن لد زا ونشب
نک مهف دیان مهف ردنا چنآ و

تسا یشتآ مدرم گنس نوچ لد رد
نب و خیب زا ار هدرپ دزوسب وک

مامت دبایرد هدرپ دزوسب نوچ
ندل نم ملع و رضخ یاههصق

دوش ادیپ لد و ناج نایم رد
نهک قشع نآ زا ون ون تروص

نیب دیشروخ یحضلاو یناوخب نوچ
نکی مل یناوخب نوچ نیب رز ناک

،تسادگ قشاع مه میرک مرک ،میرک قشاع و تسمرک قشاع ادگ کنانچ کنآ نایب رد
رد رب ادگ ،دوب شیب ربص ار میرک رگا و دیآ وا رد رب میرک دوب شیب ربص ار ادگ رگا

.تسوا ناصقن میرک ربص و تسادگ لامک ادگ ربص اما دیآ وا

۲۷۴۴ رطس ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ایب بلاط یا هک دمآیم گناب
ادگ نوچ نایادگ جاتحم دوج

فاعض و نایادگ دیوجیم دوج
فاص دنیوج هنیآک نابوخ وچمه

دوش ابیز هنیآ ز نابوخ یور
دوش ادیپ ادگ زا ناسحا یور

یحضلاو رد قح دومرف نیزا سپ
ادگ رب دمحم یا نز مک گناب

ناه تسدوج ٔهنییآ ادگ نوچ
نایز هنییآ یور رب دوب مد

دیدپ درآ ادگ شدوج یکی نآ
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دیدپ درآ ادگ شدوج یکی نآ
دیزم ار نایادگ دشخب رگد نآ و

دنقح دوج تیآ نایادگ سپ
دنقلطم دوج دنقح اب کناو

تسیاهدرم دوخ وا تسود نیا زج کناو
تسیاهدرپ شقن تسین رد نیرب وا

۳۱۹۶ رطس ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

ینس و ربح ار ریغ رم ینک ات
ینکیم یلاخ و وخدب ار شیوخ

ندع نآ اب تلد دش نوچ لصتم
ندش یلاخ زا سارهم وگب نیه

نیتسار یاک شدمآ نیز لق رما
نیا تسایرد وگب دش دهاوخن مک

غ}ب ار تبآ هک ینعی اوتصنا
غاب تسکشخبل هک نک مک فلت نیه

۱۰۸۴ رطس ،مجنپ رتفد ،یونثم ،یولوم

تاهج رب یدرک عیزوت ار شوه
تاه�ُرت نآ یاهَرت دزرینیم

راخ خیب ره دشکیم ار شُه بآ
؟رامِث یوس دسر نوچ تشوه بآ

شنک وخ ار دب خاش نآ نزب نیه
شنک ون ار شوخ خاش نیا هد بآ

رگن رخآ نامز نیا دنزبس ود ره
رمث دیور نآ زا لطاب دوش نیک

مارح ار نآ ل}ح ار نیا غاب بآ
م}سلاو ینیبب رخآ ار قرف


