
 )لوا رتفد( یحو بتاک ندش دترم ناتساد زا هتفرگرب

 

 
 يونثم زا ياهصق میوگ وت اب

 يونشب ات ،لد رحب نآ راد طسب

 

 ار وت دیوگ يولوم ،میوگن نم

 ارجام يارو زا ییارجام

 

 نم ناج رب اههصق دیوگب وا

 نمز دیان ،قرو رب مسیون نم

 

 ناتساد مریمض رد دیوگ تسوا

 ناوختسا زا یبتاک ؟مشاب هک نم

 

 نامسآ زا ياهیآ مسیون نوچ

 ناج و سومان دوش رگ هللاهللا

 

 دوب ربمغیپ رون نآ ؟مَیک نم

 دوب رس رب ناک تسهیاسمهرون

 

 نم ياو يا ،دوخ ز نیا منادب رگ

 نم ياو ،مهاوخن ربمغیپ رهق

 

 یتفای قح وترپ يزور ود رگ

 یتفای تمکح شیوخ نورد زو

 

 نادم دوخ زا ،وشم هرغ ناه و ناه

 ناوخب اه منادنیم ياههیآ

 

 انلملعال رآ دای ،کَلَم يا



 انتملع تَدَناوخ ،وگ نآ رکذ

 

****** 

 

 نُخَس مدونشن هک نم مدوبب رک

 نکم وت ،نم ماهدرک اهطلغ سب

 

 ناقشاع راوج رد يزور دنچ

 ناج کلُمرب ،نیرق زا دیبات رون

 

 دش رون رپ ناج هک ،يرون نانچنآ

 دش رونلاوذ ،ببس نآز مروک مشچ

 

 ناج ناج يوس هب یحابصم دنچ

 ناود شوخ ،نارای عمج ياپ هب اپ

 

 اضق گنهرس يوس مدیودیم

 اضر ناوضر يوس ،نارای دزن

 

****** 

 

 لامک رادنپ ز الیواو و هآ

 ! لامشوگ درآرب ار نسحا عنص

 

 نید رادنپ نامه متسنادن نم

 نیبج رب ینارگ زرگ مدرآ

 

 متشاک لطاب مخت اغیرد يا

 متشادنپ دوخ ز ،نالادبا رون

 

 ؟لوگ ربگ يا ارچ یناد دوخ رون



 لوضفلاوب نیب دوخ لاوحا تملظ

 

 ناج رون نآز ياهمشچ يدوب وت رگ

 ؟	ناور دش نوچ هیس بآ نینچنیا
 

 داتسوا يدوبب رگ ،لفغم يا

 ؟داتفوا نوچ هیس زور نینچنیا

... 

 ینس و ربح ،نالقاع مدرکبیم

 ینم دص ،نهآز ناگنل دوخ ياپ

 

 لاق و لیق ناک ار وت دیوگ قح عنص

 لاب و رپ درب ،تسیناهنپ ریت

 

 متفاترب یلع رون ناز مشچ

 متفای یلاخ و وخدب ار شیوخ

 

 هلا يا ربک شتآ نآز متخوس

 هایسور مدرکب فسلف گر نآ

... 

 

 

 وربآیب یسب وا تشگ ببس نیز

 وا رفک و داسف ،دش ناطیش فت

 

****** 

 

 نامز نآک ینادن ،يرآ رفک وربک

 ناهن ددنب تندرگرب ناکفنک

 

 ناهن سب و نارگ يریجنز و ُّلغ



 نارگ ربگ يا تناج نورد زا

 

 شیپ و ّسپ رد دهن يدس نانچنآ

 شیر خیب تقیقح نآ ینیبن ات

 

 تفات لوغ زا ترگ دشرم و دهاش

 تفاین قح ملع ز يرون وت ناج

 

 

 تهر دس دوش دشرم و دهاش

 طلغ زا ار شوخ گنر ینادن ات

 

 اضق رب ،مد رد هدجس يراین ات

 اضق دس دنکشن مه وا هک ناد

 

 شوخ رون زا تشرد يرآ يرس رو

 شکم دوخ ،ار ترس درّب قح غیت

 

 شیوخ درد زا ناغف و يرآ هآ

 شیوخ هآ ییامن یناوتن کیل

 

 اهلاح نآ دوش رکنم وا هک ره

 اهراوید ،شرس دبوک قح رکم

 

****** 

 

 ناهن دنب نیا زا دایرف ادخ يا

 ناهراو دس نیا زا ار ام ،نک وفع

 

 بولق ياوقت مکح يدادب وت

 بولقلاوتفتسا هک ییوگ سپس نآز



 

 ؟ام يالع نآز دیمون ياهتشگ

 ام يالوم زا ونشب يدعب تیب

 

 نک داش ار دوخ دیمون وشم ین

 نک دایرف ،سردایرف نآ شیپ

 

 يولوم زا ناج هب دیآ اوتصنا

 يونثم زا ناوخب هصق یقاب

 

 ایلارتسا ،ناجرم


