حم
بس
م اهلل الر ن الرحیم

هب انم او ...
تَ ًام زلثز یکتا
رُایی ترغ تی ُوتا
تَ ًام اّ کَ اًظاى را رّاى ترؼیس
ّ گیتی را
تَ یُوي عؼك ایي ُزرزاًَ جاى ترؼیس
جِاى را تا گل رذظار اًظاى رّػٌایی زاز
ّ ایي گل را
تَ عطز آرهاًِای تلٌس ذْز
طتْز ّ آػٌایی زاز

تندیس آزادی
ػثاًگاُی زل اًگیش اطت
ًظین ػاهگاٍ ها
چَ رّح افشا ّ گلثیش اطت
فضای هحفل رًساى
سعطز اللَ ُای طزخ
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تَ سیز چتز تاتاى فلک اهؼة
چْ هیٌْ عٌثز آهیش اطت
صثا ای پیک زلساراى ُن پیواى
کَ زر چٌگال ػاُیي جسایی ُا گزفتارًس
ّ ُز ػام ّ طحزگاُی
س ُجزاى ػمایك ُای صحزایی
تَ جای اػک  ،اس ُز زیسٍ ذْى تارًس
تیا ای لاصس آاللَ ُای تاغ تٌِایی
س کْی ذضز ذضزا پْع ها تگذر
ّ عیاراى هظت هحفل ها را
س چؼواى ذوار آلْز آى سیثا تزیي ًزگض
ػویوی ارهغاى آّر
تیا ای تلثل زطتاى
تثز پیغام طزهظتاى
تَ عوك طیٌَ تفتیسٍ طیٌا
تَ اّج للَ ُای طْر آگاُی
تَ ًشز ػِزیار پاکثاس کؼْر زلِا
تگْ ای تکظْار طزسهیي عؼك
ّ ای ػیْاتزیي گلْاژٍ ُظتی
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پٌاٍ تی پٌاُاى ،یار هحزّهاى
ّ ای تٌسیض آسازی
کَ ػاخ ّ تزگ طْتای کزاهت را تْ تٌیازی
طالم ها تَ رؤیاُای ػیزیي تْ ای طززار
ّ ای رعٌاتزیي طزّ جِاى آرا
ًگز تز زاعیاى تی ّفای راٍ جاّیست
کَ تز زلسازگاى عسل ّ ایواى حکن هی راًٌس
ّ ذْز را ِگزز ػوع لاهتت پزّاًَ هی ذْاًٌس
هي اس زػوي ًوی گْین
کَ اس تیگاًَ جش ًاهِزتاًی تزًوی ذیشز
ّ اس زًساى گزگ تیؼَ ًفزت
تجش ذْى ػماّت زر زل صحزا ًوی ریشز
هي اس یاراى طري زارم
تثیي ای کارّاى طاالر آسازی
رزای ًیلی طلطاى اطتثساز
ًواز زیي طتیشی زر ػة تیساز
زّتارٍ سیة زّع زاعیاى عسل ّ ایواى ػس
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هگز ذزگاٍ سّر ّ سر
کٌام رّتِاى عزصَ تشّیز
زّتارٍ تشهگاٍ ػزسٍ تثزاى ّ ُژتزاى ػس
تثیي آئیي یشزاى را
کَ چًْاى تٌسری غزاى
صال سز تز زیار طزز ذاهْػاى
ّ آسازی ّ اطتمالل ها را ارهغاى آّرز
چٌاى افیْى ذلمی ذفتَ ًاهیسًس
ّ ایي ًْزّلتاى اللَ سار ها
غشاالى چوٌشار ػزافت را
کَ تا زطت تِی تز اژزُای گزسٍ ػْریسًس
ّس آًاى لوزی اًسیؼَ اس سًساى رُا گززیس
زژ اًسیؼَ اع گفتٌس ّ تز ایي گفتَ تالیسًس
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هم
سرود نوایی
ػثاًگاُی غثار آلْز
ُْایی تار ّ لیز اًسّز
زیاری تی رهك چْى ذاًَ ارّاح
زر ایي طزها
چزاغ کن فزّغ آطواًی ُن
چْ ػوع ذفتَ زلِای ًْهیساى ًوی طْسز
ّ اس ژرفای سًساى لٌاریِا
تْ گْیی جش صفیز ػْم ػالق جفاکاراى
ًْایی تز ًوی ذیشز
تیا تٌگز
س تین سّسٍ گزگ ذشاى ّ ًؼتز طزها
تَ زػت طیٌَ هزغاى ذْع آّا
تجش آاللَ ذًْیي
گلی زیگز ًوی رّیس
زر ایي صحزای تی رحوی
گلْی آُْاى ذظتَ پیکز را
تجش تثز پلؼت تیؼَ هحٌت
کظی زیگز ًوی تْیس
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زر آى هاتن طزای تیزٍ ّ ذاهْع
زیار ها
تَ گْرطتاى ػِز اللِا هی هاًس
کَ حتی ًالَ طزز لٌاریِای زر تٌسع
هیاى تزج ّ تارّی سهرت ػِز هی ذؼکیس
ّ ُز گلْاژٍ ای تز ػاذظار زل
س تین ذار تی رحن هغیالى ػماّتِا
چْ یاص رطتَ تز ػٌشار هی پژهزز
زر آى ذاهْػی هزگ آفزیي اها
ُشاری اس تثار ًْر
س رّی ػاذَ طْتی
صال سز تز زیار ها
کَ ُاى ای تلثالى ذظتَ ّ ذاهْع
چزا تز جزگ کزکظِا ًوی تاسیس
ّ هزغاى ذْع الحاى را
س زام حیلَ تیگاًگاى آگَ ًوی طاسیس
اس آى فزیاز رعس آطا
تَ ًاگَ اس زرّى طیٌَ طزخ پزطتُْا
ًرظتیي تٌسر عصیاى
چْ تزکاًی ذزّػاى ػس
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س ُز سذن گلْی لوزیاى زر چٌگل ػاُیي
ُشاراى چؼوَ سایٌسٍ ّ گلفام
تزاّع کزز ّ جْػاى ػس
زر آى ٌُگام
س یُوي تاتغ ذْرػیس آگاُی
طحاتی تز فزاس تیؼَ ػیزاى زر سًجیز
س اّج آتؼار پاک رطتاذیش هحزّهاى
فزّ پاػیس تاراى رّاًثرغ رُایی را
س ُز گلسطتَ هِتاب
طزّػی تا ًْای عؼك
ّ تا آٌُگ زاّّزی تَ ها آهْذت
طزّز ُوٌْایی را
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افنوس ردیایی
طحزگاُاى
گالب ًاب تٌِایی
ّجْزم را هعطّز کزز
زر آى ذلْت طزای تا صفای زل
زرذؼاى کْکة اًسیؼَ ُای آطواى پیوا
فضای تشم جاًن را هٌ ّْر کزز
گزاى هْجی
س زریای سهاى تزذاطت
هزا اس هعثس فیزّسٍ فام عؼك ّ آگاُی
کٌار طاحل آرام آى زریاچَ سیثا
تَ الیاًْص ػْر اًگیش زیگز تزز
تَ آى زریای طْفاًی
کَ تا فزیاز غْاصاى تَ جْع آهس
تَ آى آتؼفؼاى ذؼن ػة طْساى
کَ چًْاى اژزُای پْر عوزاى زر ذزّع آهس
تَ زػتظتاى طزطثشی
کَ اس پیکار آى طززار جٌگل لصَ ُا گْیس
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تَ ًرلظتاى جاى ترؼی
کَ جای ُز جْاى زر طایَ طارع اللَ ُا رّیس
تَ زاهاى کْیز ذؼک ّ طْساًی
کَ تا ذْى ػمایك آتیاری ػس
تَ اّج للَ ُای کُْظاراًی
کَ طیل ذؼن اًظاًِا
اس آى تز کاخ تیساز طتوکاراى
فزّ غلطیس ّ جاری ػس
زر آى زریا
هیاى اتزُای ذاطزات ذْز
ػسم هثِْت لٌسیل زرذؼاًی
ُواى فاًْص زریایی
کَ راٍ طاحل آراهغ جاى را
تَ هزغاى طپیس هْج پیوا هی کٌس اُسا
زر آى تشم ذیال اًگیش
زر آى طیٌای طحز آهیش
کظی گفتا تَ آٌُگ طزّع ذفتَ ّجساى
رطاى ای ػاُس عیٌی
پیام عٌسلیثاى را
تَ ًظل سًسٍ فززا
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تز آًن تا س گلثاًگ رُایی ّاژٍ ُا طاسم
ّس آٌُگ جْاًاى تَ ذْى آغؼتَ هیِي
هیاى چِارطْق رّػي تارید
تَ کلک ػعز تی پیزایَ تٌسیظی تپززاسم
تز آًن تا اس آى هؼعل
َکؼن تصْیز طثشی را
کَ چًْاى طزّ رعٌای تِارطتاى آسازی
جْاى ّ ػازهاى هاًس
ّس آى ذْرػیس ًْر افؼاى
تَ طماذاًَ آسازگی ػوعی تز افزّسم
کَ ُز طز گؼتَ را چْى کْکة ِػعزا
چزاغی جاّزاى هاًَس.
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