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  اي كوه دماوند
  ∗الحق انصاري محمد ولي

ــد   ــوِه دماونـ ــت اي كـ ــدم و بينمـ ــاز آمـ   يخ بر سر و گل در بر و خوش پيكر و خرسند              بـ
ــ ــاربـ ــاِب دل و ديـ ــردمردان خده و مـ ــ  دنـ ــالد ز بدارنــ ــيدگيــ ــيت و پبست نــ   دونــ

  کــــوه دماونــــداي 
ــال   ــو خــط و خ ــران ت ــاطورة اي ــر رخ ن ــالل    اي ب ــايي و اجـ ــايي و رعنـ ــر زيبـ   اي پيكـ

  دنرقمد و ســ نــ و از هدار تــديــ  هد بــ نــآي  ان اللو زبــ وه تــ كدي و شــنــ لر بدر ذكــ
  کــــوه دماونــــداي 

ــز   نظّارة حـسن تـو بـه هـر سـينه طـرب خيـر               ــسي تي ــوه كنــد خــواهش ديــدار ب   هــر جل
  دداونــأن خان شــيــار عر خــاز هــر گــل و هــ  يـز ت چـو مهم  وق اسـ  شـ  ره بر توسنِ  هر منظ 

  کــــوه دماونــــداي 
  هــر وادي و ميــدان شــود از آب تــو ســيراب   پاك است چو زمزم ز تو هر چشمة خوش آب         

ــر ن  ادابده شـ  تان شـ  ض تو هر بـاغ و گلـس       از في  ــه ــخ ــل ش ــود از ن ــم خ ــرومو بوب ت   دن
  کــــوه دماونــــداي 

  بــر اهــل نظــر بــر تــو تجلّــي ســت نمــودار   هــر وادي تــو ايمــن و هــر شــيِب تــو گلــزار
ــ ــاز ه ــر ش ــوة حــجرت جل ــل دل و اهــ  ابارت ضــيسق ه ــدي ــرا چــده ت   ندناســور شون ط

  کــــوه دماونــــداي 
ــران  ــشندگيت عظمـــِت ايـ ــان     پيداســـت ز رخـ ــو نگهب ــستي ت ــاكيزه را ه ــشور پ   آن ك

ــ ــپسچ ــود از جان ش ــل ــوه ت ــو دي ـ  از منظ   راندة حي   ندكرخره شـ  هـر چهـ    ت بـه  و هـس  ر ت
  کــــوه دماونــــداي 
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ــي  ــو مـ ــوي تـ ــده از دور از پهلـ ــذرم آمـ   سـت دل از منظـرة خـوب تـو مـسرور      گـشته   گـ
  بنـد اذب و دلن جـ ج چمـ  ه و هـر كـن     هر گوش   ورخ حــ رِياكو پــاف چــصــ ر تــوســ رخ بــيــ

  کــــوه دماونــــداي 
ــم       مـن و آن پيكـر يـخ پـوش          ١هماله هستم به  ــاِر ه ــش ي ــد ملَك ــته بمان ــوش پيوس   آغ

ــ  وشرامـ تي تـو ف ك نـه گـش  م، ليـ  در خلد مـن    ــر رفع ــايت و رعب   دنوگو ســل تــي و اجــالن
  کــــوه دماونــــداي 
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