
ابس لها رتخد  

 

يا هصق تناج شوگ ردنا میوگ  

يا هصغ رپ رگ ،شوه و راد شوگ  

 

ابو مه و ابص داب ي هصق  

ابس لها زا هلاس یس يرتخد  

 

لامج و نسح یسب ار وا قح داد  

لالجلاوذ ِشوه و شوگ ،نت تّحص  

 

قشع هار ردنا ،ریپ يدرم کین  

شور رد نابهر و نادهر ارُو دش  

 

شهر يداه درک ار يولوم  

شنشور هار ز ،نمیا لد و لقع  

 

ناقشاع اب نیرق ار وا درکب قح  

نارگ ّرد نآ زا تسم و نامداش  

 

لد لها نآز ینتغم ار وا درک  

لگ و بآز نیریش و برچ ییاه همقل  

 

نالد لها نآ ِهاگرد ِرد رب  

ناج توق ناز مد هب مد يدروخب شوخ  

 

شیک بوخ نارکاش رون تفات  

شیوخ يالوم وا تفای ،شریمض رب  

 

نید موی رد شدیاز تداعس سب  

نیرق دشاب نالدشوخ نیا اب هک ره  



 

شلزنم لّوا ،هاگرد نآ دشاب  

شَوخ توق و تایح بآ ي همشچ  

 

**** 

 

رنه یب تخد درازگن نآ رکش  

رخ وچ وادرک اهر نِمیا هگرد  

 

افو یب نآ ،قح هاگرد رد رب  

اج هب وا دروان رکش ياه هدجُس  ! 

 

رای يوک يافو یب و ساپسان  

راسمرش ار ناگس هلمج وا درک  

 

هچ يوس هر ارو دش یساپسان  

هر ياهمدژک ز هگآ دوبن یم  

 

دیشکاو الوم ناماد زا تسد  

دیرولا لبح ي هیآ دروان دای  

 

لهج هب مگ ار دوخ درک تلفغ ز وا  

لهس لهس ،دش نالفآ راپسهر  ! 

 

نوبز هاگرد هب دش نان بلاط  

نونملا ُبیر ،التبم ار وا درک  

 

ملع دز اهافج سب اهافج رد  

ملقلا َّفج دق ینعم دوب نیا  

 

ینک مک رگ ادخ يوزارت زا  



ینحنم يا وت رون زا دنک مک  

 

ناج رون دش ار وت ،وا ِرون ِز رو  

ناکف نک ردنا دشابیم وا ِلدع  

 

**** 

 

دَوب ناجرم ابص لها رتخد  

دَوب نالان و هتسخ شناج هک وا  

 

دَوب ناکاپ ي هشیر شناج هک وا  

دَوب ناشیا زا لفاغ واک بجع يا  ! 

 

يا هدازآ نینچ قرف رب كاخ  

يا هلاک ریسا ،رخ هدنامب واک  

 

رنه یب و ّلَشو گنل و برچ ،هلاک  

ررض رد شناج دنکفا مرجال  

 
**** 

 

؟اهراخ زوس ز يدنک ناج دنچ  

اهرامیت و ششخب يدید دنچ  

 

؟افج و درد ،ناحتما يدرک دنچ  

افواب نآ زا تمحر يدید زاب  

 

؟تسلا دهع نآ وت یتسکشب دنچ  

تسم روک يا ،افو زج يدیدن مه  

 

؟ینک نوچ دوخ ِفُسوی نوخ ِدصق  



؟ینک نوخ ياه هیرگ شیوب هب مه  

 

انع دص ِيرتشم یتشگ دنچ  

؟الب ره زا دیرخ تزابهش دنچ  

 

اهراب و اهراب يدروخ شین  

اهرای و اهرای يدیزُگ نوچ  

 

؟یهدیم هر لد هب نوچ ار ناتروص  

یهد هد دیاب وت تروص نآ هلبا  

 

جرح رد تمادن و ییاوخ ژاژ  

؟جرف نوچ زجاع و دولآ نوخ دنچ  

 

رگج زا تیاه هرعن ،روآ دای  

ردپ نآ تدیرخ ناج ودینش مه  

 

وت شوگ رد ناهج ِزابهش دنچ  

اوتصنا و رکش و ربص ي هیآ دْناوخ  

 

؟ببس نآ ماد هب يداتفا دنچ  

بر تسد نآ دیشک تقلح زا ماد  

 
**** 

 

راغ رای يوک ز يرود بجو کی  

ران رعق رد ار وت دزوس مرجال  

 

؟اضق ردنا ربص و رکش یب و لهاک  

ام راّبج شدرآ بت و شجنر  

 



وکن لقع ،رایتخا داد ارُو مه  

اوقَّتا ،نارای ،دیزگب اوقَّتاِک  

 

تشرس شوخ يا راد دای هللاورکذا  

تشون وت ِياپ ِدنب رب یعجرا  

 

؟هِب ِهاگرد ناز دیمون ياهتشگ  

هب ربص ورآ ربص و رآ ربص  

 

يونثم نآ ارم دیوگ اوتصنا  

يولوم ای وگ وت هصق یقاب  

 

ایلرتسا زا ناجرم مناخ  

1-905 ینفلت همانرب رد هدش هدناوخ رعش  


