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۱۹۹۲ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

نکم یوخ ناربخیب اب و نک ام اب یوخ
نکم یوب نارخ وچ ار یرخ هدام ره مد

دوب دهاوخ لزا قشع وت رخآ و لوا
نکم یوش رگد وت بش ره هشحاف نز نوچ

ینکنرب نآ زا لد هک یسوه رب هنب لد
نکم یوک ره گس ار دوخ لد ،ادرمریش

یهاوخ یم اود درد هگ هک وس نادب مه
نکم یوس ره هب یور ،لد و هدید نک فقو

ینبراخ ره بناج ودَمِب رتشا وچمه
نکم یوج و نمچ و راهب و غاب نیا کرت

یمزب هناهش تسا هداهنب ناقاخ هک ،ناه
نکم یوط ادخ رهب زا هلبزم نیا ردنا

دمآ نادیم بناج ام یناگوچ ریم
نکم یوگ زج هله ار ناج و لد شپسا یپ

هنم هنییآ رب بیع ،وشب کاپ ار یور
نکم یوزارت بیع ،نک هرَس ار دوخ دقن

اشگم دوخ بل داد تبل هک نآ رب زج
نکم یوپاکت داد تکت کنآ یوس زج

ناد یم نیغورد تسار ناتب هک ییوم و یور
نکم یوم هرز یوررمق وت ار ناشمان

یتیراع بل و مشچ و خر تسا یخولک رب
نکم یوربا هویش دج هب مشچیب شیپ
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نکم یوربا هویش دج هب مشچیب شیپ

تسیدبا عامس هک دز fص قشع تماق
نکم یوهایه و صقر وا تماق یپ زج

نزب هتسهآ بل ریز ینزب رو ،نزم مد
نکم یوت دص و نک وت یکی تسا باجح مد

۲۶۴۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

مولع زا دناد لضف نارازه دص
موَلظ نآ دنادنیم ار دوخ ناج

یرهوج ره تّیصاخ وا دناد
یرَخ نوچ دوخ رهوج نایب رد

زوُجَیq و زوُجَی منادیمه هک
زوُجَع ای یزوُجَی وت ینادن دوخ

کیلو یناد ،اوران نآ و اور نیا
کین وت نیب !؟ییاوران ای اور وت

تسیچ هک ینادیم هلاک ره تمیق
تس یقمحا ینادن ار دوخ تمیق

یاهتسناد اهسحن و اهدعس
یاهتسُشان ای وت یدعَس یرگنن

نیا تسا نیا اهملع هلمج ناج
نید مَوی رد ما یک نم ینادب هک

۲۴۳۶ ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

ینک وت دص دوخ لابقا ،ینک وکین رگا ،رای یا
ینک وخ ام اب هک دشاب ،ینک وس نیا ور کوب ات

متسارآ ار قافآ ،متساک ار هر درگ نم
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متسارآ ار قافآ ،متساک ار هر درگ نم
ینک وخ ام اب هک دشاب ،متساخرب وت مرج زو

ار وت مداهنب تخت رب ،ار وت مداز مدع زا نم
ینک وخ ام اب هک دشاب ،ار وت مداد یاهنییآ

نم نامرف بلاط یو ،نم ناک زا یرهوگ یا
ینک وخ ام اب هک دشاب ،نم ناسحا نیبب رخآ

وش هناگیب vشیوخ زو ،وش هنامیپ ارم برش
ینک وخ ام اب هک دشاب ،وش هناخمه نم درد اب

نک دازآ دوخ ز ار دوخ ،نک داد هداز هاش یا
ینک وخ ام اب هک دشاب ،نک دای ار لجا زور

ناج غرمیس نت ز دهجب ،نامک زا یریت دننام
ینک وخ ام اب هک دشاب ،نfف یا شیدنیب ار نآ

رکش بل ره قشاع یا ،رز و میس هدرک عمج یا
ینک وخ ام اب هک دشاب ،رگن یبوخ ایب یراب

متشاگنب بجع یشقن ،متشاک اهافو مخت
ینک وخ ام اب هک دشاب ،متشادرب اههدرپ سب

۱۹۴۰ ٔ هرامش لزغ ،سمش ناوید ،یولوم

درب نوریب نامز زا و نیمز زا ار ام کنوچ
نادواج ام وا دوج زا ،میوش نمیا انف زا

تسوردناک یغرم و تسهضیب نامز نیا و نیمز نیا
ناهتسم و ریقح ،دشاب رپ هتسکشا و ملظم

ار هدرز و دیپس هضیب نیرد ناد نامیا و رفک
)نایِْغَبیq ٌَخزَْرب( ناشنایم قراف و لصاو

مرک زا درورپ شیوخ رپ ریز نوچ ار هضیب
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مرک زا درورپ شیوخ رپ ریز نوچ ار هضیب
ناشفرپ تدحو غرم دش و دش یناف نید و رفک

۲۴۶۶ تیب ،لوا رتفد ،یونثم ،یولوم

ناکَف ْنُک مکح یاهناگوچ شیپ
ناکمq و ناکم ردنا میودیم

۱۴۱۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

دَُوب ُوت کی وا هکنآ قوشعم تسه
دَُوب وا تیاهتنم و ادتبُم

۲۲۲۷ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

راکش رد ار ناهبور دناهر اپ
رارِغ ناهابور دنناد مُد ز نآ و

۱۱۳۲ تیب ،مراهچ رتفد ،یونثم ،یولوم

تفرب نوچ ایند راک زا صرح بات
تفت هب رگخا زا هدنام دشاب مْحَف

رارِغ درآیم صرح ار ناکدوک
راوسنماد لد قوذ زا دنوش ات

شََدب صرح نآ تفر کدوک ز نوچ
شدیآ هدنخ لافطا رگد رب

؟نیا رد مدیدیم هچ مدرکیم هچ هک
نیبگنا دومنب صرح سکع ز ْلَخ

۲۲۲۸ تیب ،موس رتفد ،یونثم ،یولوم

نیک دنزاب دوخ �مُد اب اه قشع
نیمک رد ار ام ناج دناهریم

خوُلک زا راد هگن ار اپ اهبور
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خوُلک زا راد هگن ار اپ اهبور
؟خوشمشچ یا دوس هچ مُد دوبن وچ اپ

مارک ام یاپ و میهابور وچ ام
ماقتنا نوگ دص ز نامدناهریم

تسام �مُد نوچ ام کیراب ٔهلیح
تسار و پچ مد اب میزاب اهقشع

رکم و لqدتسا ز مینابنجب مُد
رکب و دیز ام زا دنام ناریح هک ات

میدش ناقلخ یناریح بلاط
میدز تیهولا ردنا عَْمط تسد

میوش اهلد کلام نوسفا هب ات
میوَگ ردناک ام مینیبیمن نیا

ناَبتْلَق یا یهچ رد وّ یَوگ رد
نارگید لابِس زا راداو تسد

شوَخ و ابیز یسر یناتسب هب نوچ
شک و ریگ ناقلخ ناماد نآ زا دعب

شَش و جنپ و راچ سبح میقم یا
شکب مه ار نارگید ییاج زغن

رخ نوک فیرح هدنبْرَخ وچ یا
ربب ار ام یتفای یهاگ هسوب

تسد تسود یگدنب تدادن نوچ
؟تس هتساخ تااجک زا یهاش لیم

یهز :تدنیوگ هکنآ یاوه رد
یهز تناج ندرگ رد یاهتسب

لِهِب ار تلیح �مُد نیا اهبور
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لِهِب ار تلیح �مُد نیا اهبور
لد نادنوادخ رب لد نک فقو

بابک دیان مک ریش هانپ رد
باتش مک هفیج یوس وت اهبور

یوش هگنآ قح روظنم qد ىا
یور دوخ �لُک یوس یوزج وچ هک

تسلد رب نامرظن :دیوگیمه قح
تس لِگ و بآ نآ هک تروص رب تسین

تسه زین لد ارم :ییوگیمه وت
تسپ هب هن دشاب شرع زارف لد

تسه بآ مه نیقی هریت لِگ رد
تسد بآ دیاشن تبآ نآ ز کیل

تس لِگ بولغم تس بآ رگ هکناز
تس لد مه نیک وگم ار دوخ لد سپ

تسرترب اهنامسآ زک یلد نآ
تسربماغیپ ای لادبا لد نآ

هدش یفاص لِگ ز نآ هتشگ کاپ
هدش یفاو هدمآ ینوزف رد

هدمآ رحب یوس هدرک لِگ کرت
هدش یرحب لِگ نادنز زا هتسر

نیه تس هدنام لِگ سوبحم ام بآ
نیط ز ار ام نک بذج تمحر رحب

مَشَک دوخ رد ار وت نم :دیوگ رحب
مشوَخ بآ نم هک یفqیم کیل

qار وت درادیم مورحم وت ف
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qار وت درادیم مورحم وت ف
آرد نم رد نک تشادنپ نآ کرت

دور ایرد رد هک دهاوخ لِگ بآ
دشکیم و بآ یاپ هتفرگ لِگ

لِگ تسد زا دوخ یاپ دناهر رگ
لقتسم دش وا و کشخ دنامب لِگ

؟ار بآ لِگ زا تسیچ ندیشک نآ
ار بان بارش و لُقن وت بذج


