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بسم الله الرحمه الرحیم
اال! ای ُْػوٌذ خْب کزدار

تگْین تا تْ رهشی چٌذ س اطزار

چْ داًغ داری ّ ُظتی خزدهٌذ

تیاهْس اس فتْت ًکتِای چٌذ

کَ تادر راٍ هزداى رٍ دٌُذت

کالٍ طزّری تز طز ًٌِذت

اگز خْاُی ػٌیذى گْع کي تاس

سهاًی تاع تا ها هحزم راس

چٌنی گفتٌذ پریاى هقذم

کَ اس هزدی سدًذی در هیاى دم

کَُ :فتاد ّ دّ ػذ ػزط فتْت

یکی ساى ػزطِا تاػذ هزّت

تگْین تا تْ یک یک جولۀ راس

کَ تا چؼوت تذیي هعٌی ػْد تاس

ًخظتنی ،راطتی را پیؼَ کزدى

چْ ًیکاى اس تذی اًذیؼَ کزدى

ُوَ کض را تیاری داػنت دّطت

ًگفنت :آى یکی هغش ّ دگز پْطت

اگز اُل فتْت را ّفا ًیظت

ُوَ کارع تجش رّی ّ ریا ًیظت

کظی،کْ را جْاًوزدیظت در تي

تثخؼایذ دلغ تز دّطت ّ دػوي

تِزکض خْاطتی هیثایذ آًت

اگز خْاُی تخْدً ،ثْد سیاًت

س تٌذ ًفض تذ ،آساد تْدى

ُویؼَ پاک تایذ چؼن ّ داهي

هکي تذتا کظی کْ تاتْ تذکزد

تْ ًیکی کي ،اگز ُظتی جْاًوزد

ستاى را در تذی گفنت هیآهْس

پؼیواًی خْری تْ ُن یکی رّس

تزا آًگَ تَ آیذ هزدی ّ سّر

کَ تیٌی خْیؼنت را کورت اسهْر

هگْ ُزگشکَ :خْاُن کزدى ایٌکار

اگز دطتت دُذ هیکي تکزدار

کظی کْ را تخؼن اًذر رضاًیظت

فتْت درجِاى اّ را رّا ًیظت

فتْت دار چْى تاػذ دالسار

ًثاػذ در جِاًغ ُیچ کض یار

دریي رٍ خْیؼنت تیٌی ًگٌجذ

تجش خاکی ّ هظکیٌی ًگٌجذ

فتْت ای تزادر ،تزدتاریظت

ًَ گزهی طتیشٍ ،تلکَ ساریظت

تذٍ ًاى ،تا تزآیذ ًاهت،ای دّطت

چْ خْػرت درجِاى اسًام ًیکْطت؟

ستاى ّدل یکی کي تا ُوَ کض

چٌاى کش پیغ تاػی ،تاع اس پض

هکي چیشی،کَ دیذى را ًؼایذ

اگزگْیی ػٌیذى را ًؼایذ

چْ اًذر طثع تظیاری ًذاری

هشى دم اس طزیق تزدتاری

هکي تا ُیچکض تشّیز ّ دطتاى

کَ حیلت ًیظت کار سیزدطتاى

درّى را پاک دار اسکنی هزدم

کَ کنی داری ًؼذ آینی هزدم

چْ خْاًذًذت تزّ ،سًِار هیپیچ

ّرت ُن تین جاى تاػذ،هگْ ُیچ

طزیق پارطایی ّرس هادام

تجاى گز تا سهاًی اًذریي راٍ

کَ ًیکْ ًیظت فاطق را طزاًجام

ًثاػذ اس فتْت جاًت آگاٍ

دهاغ اسکرب خایل دار پیْطت

س ػیطاًی چَ گریی عذر تزدطت؟

تْاضع کي ،تْاضع ،تزخالیق

تکرب جش خذا را ًیظت الیق

تکرب خریگی خْد را هزًجاى

کَ افشًّی جظوظت کاُغ جاى

طخي ًزم ّ لطیف ّ تاسٍ هیگْی

ًَ تریّى اس حذ ّ اًذاسٍ هیگْی

هگْ راس دلت تا ُزکظی تاس

کَ در دًیا ًیاتی هحزم راس

حظذ را تز فتْت رٍ ًثاػذ

حظْد اس راٍ حق آگَ ًثاػذ

اخی را چْى طوع تاػذ تفزسًذ؟

ترب ،سًِار ،اس ّی هِز ّ پیًْذ

تخْد ُزگش هزّ راٍ فتْت

تخْد رفنت کجا تاػذ هزّت؟

ریاضت کغ ،کَ هزد ًفض پزّر

تْد اسگاّ ّ خز تظیارکورت

هزّ ًاخْاًذٍ ،تا خْاری ًثیٌی

چْ رفتی جش جگز خْاری ًثیٌی

ّگز خْد هریّد طز تز طزدار

اگزگفتی س رّی ،آًزا تجا آر

تچؼن ػِْت اًذر دّطت هٌگز

کَ دػوي کام گزدی ،ای تزادر

سکج تیٌاى فتْت راطت ًایذ

کَ کج تیٌی فتْت را ًؼایذ

تکام خْد هٌَ سًِار! یک گام

کَ ایوي ًیظت داین هزد خْدکام

هزّت کي تْ تا اُل سهاًَ

کَ تا ًاهت تواًذ جاّداًَ

ُشاراى تزتیت گز ُظت اخی را

ًذارد دّطت سیؼاى جش طخی را

هذارا کي تْ تا پریاى هظکنی

تثخؼا تز جْاًاى تذ آینی

هشى الف ای پظز ،تادّطت ّ دػوي

کَ تاػذ هزد الفی کورت اس سى

فتْت چیظت؟ داد خلق دادى

تپای دطتگریی ایظتادى

ُز آى کض ،کْ تخْد هغزّر تاػذ

تفزطٌگ اس هزّت دّر تاػذ

ادب را گْع دار اًذر ُوَ جای

هکي تاتی ادب ُزگش هحاتای

تخذهت هیتْاى ایي رٍ تزیذى

تذیي چْگاى تْاى گْیی رتْدى

تعشت تاع ،تا خْاری ًثیٌی

چْ یاری کزدی اغیاری ًثیٌی

گز آیذ اس درت طیالب خْى تاس

تپْػاًغ درّى پزدٍ راس

هرب ًام کظی جش تا ًکْیی

اگز اًذر فتْت ًام جْیی

تعصیاى در هیفکي خْیؼنت را

هجْ آخز تالی جاى ّ تي را

ُْای ًفض خْدتؼکي ،خذا را

هذٍ رٍ پیغ خْد صاحة ُْارا

ًصیحت در ًِاًی تِرت آیذ

گزٍ اس جاى ّ تٌذ اسدل گؼایذ

لثاص خْد هذٍ ُز ًاطشا را

تگْع جاى ػٌْ ایي هاجزا را

هیاى تزتیت ساى رّی هیثٌذ

کَ تاػذ درکٌارت ُوچْ فزسًذ

کَ خجلت تزًیفتذ ایي ّ آى را

چٌاى کي تزتیت پریّ جْاى را

فتْت جْی ،گز دارد قٌاعت

ُوَ عالن تزًذ اسّی تضاعت

تطاعت کْع ،تا دیٌذارگزدی

کَ تی دیي را ًشیثذ الف هزدی

پزطتغ کي خذای جاّداى را

هطیع اهزکي تي را ّ جاى را

قذم اًذر طزیق ًیظتی سى

کَ ُظتی تز ًویآیی اسیي في
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چْطختی پیؼت آیذکي صثْری

در آى حالت هکي اس صرب دّری

تٌعوت درُ،وی کي ػکز یشداى

چْ هحٌت در رطذ صربطت درهاى

چْ هِواى در رطذ ػرییي ستاى ػْ

تصذ الطاف پیغ هیِواى ػْ

تاحظاى ّکزم دلِا تذطت آر

کشیي تِرت ًثاػذ در جِاى کار

چْ احظاى اس تْ خْاُذ هزد ُؼیار

چْ هزداى راٍ خْد چاالک تظپار

اگز ػکزاًِای گْیذ هگْ :کی؟

تثایذگؼتٌت تظلین درّی

تیاّر آًچَ داری اسکن ّ تیغ

تکلف اس هیاى تزدار ّ اس پیغ

فتْت دار چْى ػوعظت در جوع

اس آى طْسد هیاى جوع چْى ػوع

تزا تا عؼق تایذ صرب ُوزاٍ

کَ تاگزدی اس ایي احْال آگاٍ

تگفتار ایي طخٌِا راطت ًایذ

تزا گفتار تا کزدار تایذ

چْ چؼوت رّی آى ُظتی تثیٌذ

طخٌِای هٌت ،در جاى ًؼیٌذ

گز ایي هعٌی تجا آری ،تزا تَ

تؼزط ایي راٍ تظپاری ،تزا تَ

اگز خْاُی کَ ایي هعٌی تذاًی

فتْت ًاهۀ عطار خْاًی

ُوی کي پٌذ هي چْى حلقَ در گْع

هکي سًِار! اسیي هعٌی فزاهْع

خذا یار تْ تاػذ در دّ عالن
چَ هزداًَ دریي رٍ هیشًی دم
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