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۵۸۵ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

رهش ِدِرگ ار یسلفُم یضاق نایدانُم ندرک فیرعت

نام و ناخ یب یِسْلفُم یصخش دوب
ناما یب دنب و نادنز رد هدنام

------------

تسین ماد یب و دد یب یجُنک چیه
تسین مارآ قح هاگتولخب زج

------------

دادن نامیا شادخ ربمغیپ تفگ
داهن رد دشابن یربص ار هک ره

------------

تاهِج رد اریز زیرگم تهج شش
تام،تسا تام هرَدْشَش و تسهرَدْشَش

۶۱۶ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ِسْلفُم نآ تسد زا یضاق لیکو شیپ نادنز لها ندرک تیاکش

رَِمتْسُم وا دنامب نادنز نیرد هک
رِضُم و تسراوخلبط و زاتهوای

---------

ورب نادنز نیزا زیخ یضاق تفگ
وش شیوخِ گیر هدرُم ٔهناخ یوس

تست ناسحا نم نام و ناخ تفگ
تست نادنز مّتنَج رفاک وچمه
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تست نادنز مّتنَج رفاک وچمه

ناشدیدهت منک یشیورد هب هگ
ناشدید مدنب لاخ و فلز هب هگ

تسمک نادنز نیرد ینامیا ِتوُق
تسمخ رد گس نیا دصق زا تسه کناو

-----------

دوریم نارازه رد و تسگس کی
دوشیم وا وا تفر یو رد هک ره

تسورد وک نادیم درک تدرس هک ره
تسوپ ریز ردنا هتشگ ناهنپ وید

۶۴۳ تیب ،مود رتفد ،یونثم ،یولوم

ِسْلفُم ٔهصق ٔهمتت

امن او ار یِسْلفُم یضاق تفگ
اوگ تنادنز لها کنیا تفگ

--------

ودب دشورفن هیسن سک چیه
وسَت ار وا سک چیه دهْدن ضرق

نف هب اجنیا شَدَرآ یوعد هک ره
نم درک مهاوخن شنادنز شیب

--------

دینک مک یفیرح وا اب ناه و ناه
دینک مکحُم هِِرگ درآ واگ کنوچ

ار هدرمژپ نیا دیرآ مکحب رو
ار هدرم نادنز درک مهاوخن نم

ریز هب دمآ رتش زا هنابش نوچ
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ریز هب دمآ رتش زا هنابش نوچ
رید و تسرود ملزنم شتفگ دُرک

هاگپ زا ار مرتُشا یتسشن رب
هاکِ جارَخا زا مک مدرک اهر وَج

؟سپ میدرکیم هچ نونکا ات تفگ
؟سک هناخ ردنا تسین ؟وک وت شوه

هعباس خرچ هب مسtِْفا لبط
هعقاو دب یاهدینشن وت و تفر

ماخِ عَْمط زا تسا هدوب ُرپ وت شوگ
مtغ یا رُوک دنکیم َرک عمط سپ

نایب نیا دینشب گنس و خولک ات
ناَبتْلَق نیا تسسلفم و تسسلفم

رتش بحاص رد و دنتفگ بشب ات
ُرپ دوب ُرپ عمط زا وک دزن رب

ادخ ِرهُم رَصَب و عمَس رب تسه
ادص سب و تستروص سب بُجُح رد

مشچ هب نآ دناسر دهاوخ وا چنآ
مشََرک زا و لامک زا و لامج زا

شوگ هب نآ دناسر دهاوخ وا چنآ و
شورخ زو تراشب زا و عامَس زا

ین هراچ تچیه تسهراچ ُرپ نَْوک
ینزور تیادخ دیاشگن هک ات

نآ زا لفاغ نونک یتسه وت هچرگ
نایع ار نآ دنک قح تجاح تقو

دیجم نادزی هک ربمغیپ تفگ
دیرفآ نامرد درد ره یپ زا
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دیرفآ نامرد درد ره یپ زا

وب و گنر ینیبن نامرد ناز کیل
وا نامرف یب شیوخ درد رهب

ناکم} رد وجهراچ یا ار مشچ
ناج یوس هتشُکِ مشچ نوچ هنب نیه

تسدش ادیپ تهج یب زا ناهج نیا
تسدش اج ار ناهج ییاجیب ز هک

یتسین یوس تسه زا درگ زاب
یتسیناّبر و یّبَر بلاط

مَرَم یو زا مدع نیا تسلخد یاج
مک و شیب دوجو نیا تسجرخ یاج

تسا یتسین نوچ قح عنُص هاگراک
تسا یتمیق یب هگراک ِنورب سپ

قیقد یاهنخس ار ام هد دای
قیفر یا نآ دروآ محر ارت هک

وت ز مه تباجا وت زا اعد مه
وت ز مه تباهَم وت زا ینمیا

نک وت شحtصا میتفگ اطخ رگ
نُخس ناطلس وت یا وت یِحلصُم

ینک شلیدبت هک یراد ایمیک
ینک شلین دوب نوخ یوج هچرگ

تست راک اهیرگانیم نینچ نیا
تست رارسا اهریسکا نینچ نیا

یدز مه رب ار کاخ و ار بآ
یدز مدآ نت شقن لگ و بآ ز

مع و لاخ و تفج و یداد شتبسن
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مع و لاخ و تفج و یداد شتبسن
مغ و یداش و هشیدنا رازه اب

یاهداد ییاهر ار یضعب ِراب
یاهداد ییادج یداش و مغ نیز

تشرس و دنویپ و شیوخ زا یاهدرب
تشز بوخ ره وا مشچ رد یاهدرک

دنکیم در وا تسا سوسحم هچ ره
دنکیم َدنْسُم تسادیپان چناو

ناهن شقوشعم و ادیپ وا قشع
ناهج رد وا ٔهنتف نوریب رای

یتروص یاهقشع نک اهر نیا
یتِس یور رب هن تروص رب تسین

نآ تسین تروص تسقوشعم چنآ
ناهج نآ هاوخ ناهج نیا قشع هاوخ

یاهتشگ قشاع وت تروص رب چنآ
؟یاهتشه شیارچ ناج دش نورب نوچ

؟تسیچ ز یریس نیا تساج رب شتروص
؟تسیک وت قوشعم هک وج او اقشاع

تسا هقوشعم رگا تسسوسحم چنآ
تسه سح ار وا هک ره یتسقشاع

دنکیم نوزفا قشع نآ افو نوچ
دنکیم نوگرگد تروص افو یک

تفات راوید رب دیشروخ وترپ
تفای راوید یتیراع شبات

؟میلس یا یدنب هچ لد یخولک رب
میقُم وا دبات هک یلصا بلط او
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میقُم وا دبات هک یلصا بلط او

شیوخ لقع رب یقشاع مه وت هک یا
شیب هدید ناتسرپتروص رب شیوخ

وت سح رب نآ تسلقع وترپ
وت �سِم رب بَهَذ نادیم تیراع

رشب رد یبوخ تسدودنارز نوچ
؟رخ هریپ وت دهاش دش نوچ هنرو

دش وید نوچمه دوب هتشرف نوچ
دب هیراع وردنا تحtم ناک

لامج نآ دنناتسیم کدنا کدنا
لاهن ددرگیم کشخ کدنا کدنا

ناوخب ُهْس�َکُننُ هْر�مَعُن ور
ناوختسا رب هنم لد نک بلط لد

تسیقاب لامج لد لامج ناک
تسیقاس ناویح بآ زا َشبَل ود

تسم و یقاس مه و تسبآ وا مه دوخ
تسکش وت مسلط نوچ دش کی هس ره

سایق زا ینادن وت ار یکی نآ
سانشان اخ مک ژاژ نک یگدنب

تیراع و تستروص وت ینعم
تیفاق رب و یداش بسانم رب

ارت دناتسب هک دشاب نآ ینعم
ارت دنادرگ شقن زا زاین یب

دنک رک و روک هک دوبن نآ ینعم
دنک رتقشاع شقن رب ار درم

تسازفمغ لایخ تمسق ار روک
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تسازفمغ لایخ تمسق ار روک
تسانف ت}ایخ نیا مشچٔ هرهب

دنندعم ناریرض ار نآرق فرح
دننز رب ن}اپ هب و دننیبن رخ

تسج هک ور رخِ یپ ییانیب وت نوچ
تسرپن}اپ یا یزود ن}اپ دنچ

ارت ن}اپ نیقی دیآ تسه وچ رخ
ارت ناج دشاب وچ نان ددرگن مک

تسبسکَم و لام و ناّکُد رخ تشپ
تسبلاق دص ٔهیام تبلق �رُد

لوضُفْلاُوب یا نیشن رب هنهرب رخ
لوسر دش بکار هک ین هنهرب رخ

ایرورعَم َِبکَر ْدَق یب�نَلا
ایشام َرفاس َلیِق �یب�نلاو

دنب شیخیم رب وت سفن رخ دش
؟دنچ راب و راک ز دزیرگب دنچ

تسیندرب ار وا ِرکش و ربص راب
تسیب و یس یهاوخ و لاس دص رد هاوخ

تشادن رب یریغ ِرزِو رِزاو چیه
تشاکن یزیچ ات دورَْدن سک چیه

رسپ یا ماخ روخم نآ تسماخِ عَْمط
رشب رد درآ تلع ندروخ ماخ

ناهگان یجنگ تفای ینtف ناک
ناکد هَم و راک هَم مهاوخ نامه نم

تسردان مه نآ و نآ تستخب راک
تسرداق نت ات درک دیاب بسک
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تسرداق نت ات درک دیاب بسک

؟تسیک عنام ار جنگ ندرک بسک
تسا یپ رد دوخ نآ راک زا شکم اپ

رگا راتفرگ وت یدرگن ات
رگد نآ ای یمدرک نیا رگا هک

قافو اب لوسر �فگ رگا زک
قافن زا تسه نآ تفگ و درک عنم

درمب �فگ رگا رد قفانم ناک
دربن ترسح زجب �فگ رگا زو


