ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﺜﻨﻮی هﺎ
ﺳﺮودﻩ  :ﺳﻴﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﻴﻨﯽ ﻧﺴﺐ

ای ﺑﻪ یﺎدت ﻣﺮغ ﺟﺎن ﺑﮕﺸﻮدﻩ ﺑﺎل
ﻣﯽ ﭼﻤﺪ ﺳﻮیﺖ ﺟﻬﺎن داﻣﻦ ﮐﺸﺎن
ای وﺣﻴ ِﺪ در وﻻیﺖ ای اَﺣﺪ
ﮐﺮدﻩ ﻏﻮ ﻏﺎ در زﻣﻴﻦ و ﺁﺳﻤﺎن
ت ﺟﻤﺎﻟﺖ ای ﺟﻤﻴﻞ
ﺁدﻣﯽ ﻣﺎ ِ
ﮐﺜﺮت ﻧﻮر ﺟﻤﺎﻟﺖ ﺵﺪ ﺣﺠﺎب
ﻇﺎهﺮ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ و ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮر
ﺑﺮ ﺵﮑﺎﻓﺪ ﭘﺮدﻩ ﻧﻮر ﻋﺬار

ای ﺧﺪا ای ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﯽ هَﻤﺎل
ای ﺧﺪﻧﮓ ﺧﻴﻞ هﺴﺘﺎن را ﻧﺸﺎن
ﺻﻤَﺪ
ای ﮐﻤﺎل ﺑﯽ ﻧﻬﺎیﺖ ای َ
ﺳﺒّﻮﺣﻴﺎن
ای ﮐﻪ ﺕﺴﺒﻴﺢ ﺕﻮ از ُ
ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻣَﺤﻮ ﺟﻼﻟﺖ ای ﺟﻠﻴﻞ
ای ﻇﻬﻮرت ﻓﻮق ﺕﻮﺻﻴﻒ وﺣﺴﺎب
درﻇﻬﻮرت ﻏﻴﺐ و درﻏﻴﺒﺖ ﻇﻬﻮر

دیﺪﻩ ای ﺑﺨﺸﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﻨﺪ روی یﺎر

ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﺁﺱﻤﺎن
ای ﮔﻞ زیﺒﺎی ﺑﺴﺘﺎن وﺟﻮد
ای ﻣﻪ ﺑﺮج ﻣﻼﺣﺖ در ﺟﻤﺎل
ای ﺵﮑﻮﻩ ﺁﺳﻤﺎن از ﺟﺎن ﺕﻮ
ﻻیﻖ ﺟﺴﻤﺖ ﺑﻬﺸﺖ اﻃﻬﺮاﺳﺖ
ﭘﺎی ﺕﻮ ﺵﺎیﺴﺘﻪ اوج ﻓﻠﮏ
ﺑﻠﺒﻞ ﺧﻮﺵﺨﻮان ﺑﺎغ ﺳﺮﻣﺪی
ای دﻟﺖ ﺁﺋﻴﻨﻪ ﻋﺮش ﺑﺮیﻦ
ﮐﯽ ﺕﻮ را از ﺑﻬﺮ دﻧﻴﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
ایﻦ ﺳﺮ و ﺳﻮدای ﻣﻠﮑﯽ ﺑﯽ اﻣﺎن؟
ای ﺧﻮش اﻟﺤﺎن ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﺁﺳﻤﺎن

ﺣﻖ ﺕﻮ را رﺳﻢ ﺵﺮف ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ
ایﻨﮏ ای ﮔﻠﻮاژﻩ ﮐِﻠﮏ زﻣﺎن

ای ﻣﺒﺎرک ﺟﻠﻮﻩ ﺟﺎن وﺟﻮد
ﮔﻮهﺮ دُرج ﻣﻬﺎﺑﺖ در ﺟﻼل
ﺕﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺵﻴﺪ از ﭘﻴﻤﺎن ﺕﻮ
درﺧﻮر ﺟﺎﻧﺖ ﻟﻘﺎی دﻟﺒﺮ اﺳﺖ
رای ﺕﻮ ﺑﺎیﺴﺘﻪ ﺕﺎج ﻣﻠﮏ
ﮔﻮهﺮ دریﺎی ﻓﻴﺾ ﺑﯽ ﺣﺪی
ﮐﻌﺒﻪ ای درﺳﻴﻨﻪ ات ﺵﻮرﺁﻓﺮیﻦ

ﮐﯽ رواﻧﺖ را ز ﮔِﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ویﻦ دل و دﻟﺪاری دیﻮ و دَدان؟
ﺑﺎل ﺑﮕﺸﺎ ﺕﺎ دیﺎر ﺑﯽ ﮐﺮان
ﺵﻤﻊ ﺣﮑﻤﺖ در رهﺖ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
ارج ﺧﻮدﺑﺸﻨﺎس و ﻗﺪرﺧﻮدﺑﺪان

ﮔﻮهﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ
در ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭘﻴﺮﻣﺮدی را ﺑﻪ دام
ﻧﺰد ﺟﻠّﺎدان ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ اﺳﻴﺮ
ﭘﻴﺮ ﻣﯽ ﻧﺎﻟﻴﺪ از درد و ﮔﺰﻧﺪ
ﻣﯽ ﻓﺴﺮد ودَم ﻧﻤﯽ زد از اَﻟﻢ
ﻧﺰد ﻣﻮﻻیﺶ اﻣﺎم ﻣﺆﻣﻨﺎن
ﺑﺎ اﻣﺎم ﺧﻮد ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺎز ﮔﻔﺖ
اﺳﻢ اﻋﻈﻢ را در ﺁن ﻣﻴﺪان دﻣﯽ
ﺕﺎ ﺑﺒﺮّد هﺮ ﮐﻤﻨﺪ و دام را
وز ﺵﺮارش ﺕُﻨﺪری ﺁذر ﻓﮑﻦ
ریﺸﻪ ﺟﻮر و ﺳﺘﻢ را ﺑﺮﮐﻨﺪ

دیﺪ ﺵﺎﮔﺮدی ز یﺎران اﻣﺎم
ﺑﯽ ﻧﻮایﯽ ﺧﺎرﮐﻦ ﺑﻮد و ﻓﻘﻴﺮ
ﺵﺐ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺳﺨﺖ او را ﻣﯽ زدﻧﺪ

ﭘﻴﮑﺮش در زیﺮ ﺵﻼق ﺳﺘﻢ
ﺁن ﺻﺤﺎﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺁﺵﻔﺘﻪ ﺟﺎن
ﺁﻧﭽﻪ در ﺁن ﻣﺎﺟﺮا دیﺪ و ﺵﻨﻔﺖ
واﻧﮕﻬﯽ ﮔﻔﺘﺎ اﮔﺮ داﻧﺴﺘﻤﯽ
ﻣﯽ ﺳﺮودم ﺁن ﻣﺒﺎرک ﻧﺎم را
ﺕﺎ ﺑﺮ ﺁﺳﺎیﺪ ز یُﻤﻨﺶ ﺧﺎرﮐﻦ
ﺁﺕﺸﯽ ﺑﺮ ﺟﺎن دژﺧﻴﻤﺎن زﻧﺪ
*****

ﺑﻠﺒﻞ ﺑﺎغ اﻣﺎﻣﺖ ﻟﺐ ﮔﺸﻮد
ایﻦ ﺑﺪان ﮐﺎن ﭘﻴﺮ ﺵﻴﺪای ﻏﺮیﺐ
دَم ﻧﺰد در ﺣﺎل رﻧﺠﯽ ﺟﺎﻧﮕﺪاز
ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻮن ﭘﺮواﻧﻪ وﻧﮕﺸﻮدﮐﺎم

در ﭘﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺁن ﻓﺮزاﻧﻪ زود
ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺁن یﺎر ﭘﺎک ﺑﯽ ﺵﮑﻴﺐ
اﺳﻢ اﻋﻈﻢ راهﻤﯽ داﻧﺴﺖ وﺑﺎز
ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻮدﺁﮔﻪ ﺑﺮﺁن ﻓﺮﺧﻨﺪﻩ ﻧﺎم
******
ﺁری ﺁﻧﺎن را ﮐﻪ راز ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ
ﺁن ﮔﻬﺮﺻﺒﺮاﺳﺖ وﺕﺴﻠﻴﻢ و رﺿﺎ
ﺳﺎﻏﺮی را ﮐﻮ ﭘﺴﻨﺪد ﺑﯽ درﻧﮓ

ﮔﻮهﺮی در ﺟﺎﻧﺸﺎن اﻧﺪوﺧﺘﻨﺪ
ﭘﻴﺮوی از ﺣﮑﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻀﺎ
ﻧﻮش ﺟﺎن ﺳﺎزﻧﺪاز ﺵﻬﺪوﺵﺮﻧﮓ

