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 لـماناشـهـرِ  اسن  

  
  

  
 

  
  ُشـکــــر تـــرا ، ُعـقـده گشا پيدا شد!  ايــزدا  

  ـران ، سحر و ، قفـلِ  محبت  وا شدشبِ  هـج
  در و دروازۀ  فـــــرهــــنگ و ادب بکـــشاده

  خــانــــۀ مهـــــر و وفـــا  ُپــر ز گلِ  معنا شد
  نهــــرِ  آبـيـکــه روان بود  ،  شدی باز روان

  نــوبـهــــــار آمـــد و ، هم  آخرِ هـر سرما شد
  ـه پرستانِ  بدلبـســی  از مــــادرِ  شـيـطــانــ

  خـــرقِ  احجــاب ، کـه تا چهرۀ شان بنما شد
  خــرِ  دجـالِ  غــضـب ،  چـــادرِ  داللِ  عـرب

  آنچه يکجـا شده کـــردنــد ، هـــمـه ُرسوا شد
  آخــــــرت بــــود و ، قــيـامت بـه قيام آمد باز

  مـحـشـری بــا لـب و دنــــدانِ  ادب ، برپا شد
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  )اسـتادِ بزرگ(  زمن خـدمتِ عرضِ اخالص
  لـطـف و الـــطــافِ  پــدر نــيـز ازو اهـدا شد

  ) پدرِ  فرهنگی( و ، هـــم  ) پـــــدر معنوی( 
  لقبش ، همچو عسل ، احـال شد )  نيک آئين( 

  ) برهانی(و ) سيد افضلی( و ) علومی(چون 
  ز خداونـد به من اعطا شد )  ســـــه بــرادر ( 
  حرمت و تکبير و تحّيات و سالم ،حال ، صد 

  زما ، اجرا شد )  آصفی مسعــوده( خــدمتِ  
  اســـمِ  شـان گــر ز قلم گشته فـراموش ، ولی

  مهـرِ  شان تا به ابد ، در دل و جان امضا شد
  ِگـــلــه از دوست بجــا ، شکـوه ز اغيار خطا

  مـعـذرت نـيـز روا  ،  گـر بـه پذيرش  جا شد
  که با صدق و صفا) واحد  احد زاده( محترم 

  شصتِ  تـــايـيـد ، ز ُحسنِ  نـظـرش ، باال شد
  )تمنای عـزيز ( خــدمتِ   بانــوی فـــرزانـه ، 

  آنچه دل خـواست ، حضورش اثری انشا شد
  به او ) هـديــۀ نـاچيز(، ) رفـتـن و آمـدنــم  ( 

  ثـبـت در دفـــتــرِ  احســـاس محـبـت هـــا شد
  رچه اليــق  نـَُبَود ، آنچـه رقم ، خدمتِ  شانگ

  خامــه شرمنده  ، خجـــل  نامـۀ بـی پروا شد 
  حال يک خواهشی  از محضرِ شان است مرا

  که توجه  نه به هـر بی سر و هـر بی پا شد
  به مريضانِ  ادب ، خـُرده نبايد کــــــه گرفت

  کـوچـۀ خـود عـــوض و ، راِه دگــر پيما شد
  که حيفست  به هر بی سر و پا داد جوابزان

  مـــــار را خــــاصـيـتِ  نـيـش زدن ، َاوال شد
  به جفنگِ  ُجهال ، عرضِ  سالم است ، ز مـا

  آيــۀ حـــق ، گــــويا شد)  َو ِاذا خـاَطـَبـُهـم   (
  بـه بـيــانِ  دگری ، پاُسخِ  شـان خاموشيست

  نـهــا شدحيفِ  آن لحظـه کــه در فکرِ  گپِ  آ
  از جمله عــزيـــزان ، تشکر دارد» نعمت « 

  که تقاضا  و  پذيرا  ، ز هـــمــه کـــوشــا شد
 


