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 ّا اىیّا ٍ ّز ّا خستِ اص حشف خستِ اص اصدحام آدم

 ّا اتاىیام خستِ اص خ خستِ یدلتٌگ یّا اص کَچِ خستِ

 هٌتظشاى یّا  جْاى، خستِ چَى چطن یّا اص سٍصًاهِ خستِ

 ّا ذاىیسشتاصّا ٍ ه لِیخ اى،یپا یت یّا اص جٌگ خستِ

 تضسگ یهذاسّا استیتشُّ ٍ گشگ، اص س یاص هاجشا خستِ

 ّا خستِ اص قصشّا ٍ سلطاى یسخٌشاً ّوِ يیاص ا خستِ

 یاجثاس کیاص سالم ٍ عل ،یتکشاس یّا اص حشف خستِ

 ّا ّا ٍ ّجشاى اص ٍصل خستِ  یتاصاس  یّا اص عطق خستِ

 هاًذُ است ٍ سّگزساى یاراى، هسجذ یّا صذا تاص دس کَچِ ...

 ّا هْواى لِیدلِ خَد سا، خستِ ّستٌذ خ ی کي سفشُ پْي

 آٍسدم اُیسٍس یا تاسِ گٌاُ آٍسدم تٌذُ تاص

 ّا َاىیّا تِ ا تَ اهطة پٌاُ آٍسدم هثل گٌجطک تِ

 تگَ اُیسٍساص گٌاُ تگَ اص کالغاىِ  ی! قذسخَاى سٍضِ

  ّا واىیپط أتِیّوِ تِ ّ گشدًذ یقصِ تاصه آخشِ

 کفتش ٍ اهام سضا ی هسجذ است ٍ ًزسِ غزا، سٍضِ تاصّن

 ّا است ًشٍم هسجذِ فشاٍاى فیح ّوِ يیکِ کن ّستن ا هي

 اهلل خَشِ سسَل یاص ساُ سٍصّا سسذ یصٍد ه ای شید



 ّا واىیاص خاتنِ سل َیآخشِکاس د ضدیگش یه تاصّن

 نیداس« قُثا » هسجذ  ّوِ يیا نیتاصفا داس اسِی ّوِ يیا

 ّا ّا ٍ قشآى سحل يیاص ًَ تا ّو نیکٌ یسا فتح ه کعثِ

 اًثَُ است، هي اهامِ جواعتن ًَح است یّا هي خلق پطت

 ّا هسجذ، ساُ افتادُ است طَفاى يیاص تٌَس ا تاسّا

 نیگشد یتِ ضکَُ تَ تاصه نیهسجذِ دسد ثاىِیطث ها

 ّا چَى تْاساى پس اص صهستاى ّا ذىیپشستَ پس اص پش چَى
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 تالٍت کي یا ِیخَاى آ سٍضِ

 خَاى اص تْطت صحثت کي سٍضِ

 ثَاب سالم حشف تضى اص

 حالل ٍ حشام حشف تضى اص

 دعا خَب است یهي دادُ ا ادی

 خذا خَب است یتِ هي گفتِ ا تَ

 ام یتِ کَدک یدس ییگطا یه

 ما یتِ کَدک یتش یهشا ه تَ

 پش اص کَدک یّواى کَچِ  تِ



 کَچک یآى هحلِ  هسجذ

 یتَد چَى سٍد ِیاص گش یچطو

 یٍ هعثَد نیداضت یهسجذ

 دل یا شیآى سٍصّا تخ ادی

 دل غافل یسفتٌذ ا صٍد

 اص هي شیگلذستِ سا ًگ عطش

 اص هي شیدل خستِ سا ًگ يیا

 سوت گٌثذت گْگاُ يیّو اص

 ضَد ساُ آسواى کَتاُ یه

 ضَد دسٍى ٍ تشٍى یه هتحذ

 تَ جاى هَرى ٍ هارٍى دس

 اراى یکٌذ صذا یتَ گل ه دس

 اراى یضکَفذ ضکَفِ ّا یه

 ادیکطذ فش یتَ هحشاب ه دس

 ادیکطذ فش یٍ آب ه آتص

 تِ حق تحول صّشا پس

 دّن گل صّشا یات ه قسن

 آقاجاى ییایطشف ّا ت يیا



 آقاجاى ییایها ت هسجذ

 

 آسش پَسعلیضادُ

 


