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۱۳۷۲ هرامش ،سمش ناوید ،یولوم

ماهدیچیپ یقشاع رد یگراب کی نم راب نیا
ماهدیربب تیفاع زا یگراب کی نم راب نیا

ماهدنز رگید زیچ اب ماهدنکرب دوخ ز ار لد
ماهدیزوس نب و خیب زا ار هشیدنا و لد و لقع

یمدرم دیاین نم زا نامدرم یا نامدرم یا
ماهدیشیدنا لد ردناک نآ دشیدنن مه هناوید

هتخیرگب نم روش زا هتخیر بکوک هناوید
ماهدیرپ یتسین رد هتخیمآ لجا اب نم

دش رازیب یگراب کی نم ز نم لقع زورما
ماهدیدان نم تشادنپ ارم دناسرت هک دهاوخ

وا رهب مدرکب یلکش وا زا مسرت اجک دوخ نم
ماهدیجیگ نینچ دصاق یلو مشاب یک جیگ نم

مغراف نودرگ نوخ زو ناگراتسا هساک زا
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مغراف نودرگ نوخ زو ناگراتسا هساک زا
ماهدیسیل اههساک نم یسب نایورادگ رهب

ماهدنام ایند سبح رد تحلصم یارب زا نم
ماهدیدزد ار هک لام اجک زا نم اجک زا سبح

نورح ره مشچ کشا زو نوخ هب مقرغ نت سبح رد
ماهدیلام یم کاخ رد ار دولآ نوخ ناماد

نوخ ز مراد شرورپ نم مکش رد یلفط دننام
ماهدییاز اهراب نم یمدآ دیاز راب کی

ارم یسانشن هک نم رد رگنرد یهاوخ کنادنچ
ماهدیدرگ تفصدص نم یاهدید مک نآ زا اریز

ارم رگنب نم مشچ زو آردنا نم هدید رد
ماهدیزگب یهگلزنم اههدید زا نورب اریز

مشوخرس رسیب تسم نم یشوخرس تسم تسم وت
ماهدیدنخ ناهدیب نم یبل نادنخ قشاع وت

gشیوخ یاهتشا اب نمچ زک مغرم هفرط نم
ماهدیزیخ صفق ردنا یاهدنریگیب و مادیب
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ماهدیزیخ صفق ردنا یاهدنریگیب و مادیب

ناتسوب و غاب ز رتشوخ ناتسود اب صفق اریز
ماهدیمارآ هاچ رد نافسوی یاضر رهب

نکم یرامیب یوعد نکم یراز وا مخز رد
ماهدیرخب kب نیا ات ماهداد نیریش ناج دص

یور یم زخ و سلطا رد kب رد هلیپ مرک نوچ
ماهدیسوپ ابق ردناک مه هلیپ مرک ز ونشب

نم لیفارسا شیپ ور نت روگ رد یاهدیسوپ
ماهدیزیر نت روگ زک مد روص رد نم رهب زک

gشیوخ زا مشچ زودرب نحتمم زاب وچ ین ین
ماهدیشوپ اههبید نم وکن یسوواط دننام

هد قایرت ارم ینعی هنب رس شبیبط شیپ
ماهدیشون اهرهز نم هزن ماد نیا رد اریز


