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 م بود   او   جای   من   اگر 

   اول  ۀ حلظ   یک   هامن 

   وجدان   ب   خملوق    از   میدیدم   را   ظل   اول   که 

                                                          زش ت  و   زیبای   مهه   ب   را  هجان 

                                   میکردم  ویرانه   ، یکدیگر   روی   به 

  !دارد   خدا   صربی   جعب 

  بودم   او   جای   من   اگر 

  نوش   و  عیش   گرم   بَزمی   چند  گرس نه،   صدها   ۀ مهسای   در   که 

   میدیدم 

  میکردم  پامینه   لب   بر  ، دم   آ ن   خاموش  را  مس تانه  ۀ نعر  خنس تی 

  !دارد   خدا   صربی   جعب 

  بودم   او   جای   من   اگر 

 رنگی   ۀ جام  صد   از   پوش یده  دیگری   ، لرزان   و   عراین  یکی   میدیدم   که 

 ا ر  آ سامن   و  زمی 

  میکردم  مس تانه   ، ون واژگ 

  !دارد   خدا   صربی   جعب 

  بودم   او   جای   من   اگر 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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   پذیرفت   می   طاعت   نه   نه 

   کرده   تی   بیدادگرها   این   اس تغفار   هبر    از   گوش 

                                         منااین   زاهد  کف   در   پاره   پاره 

  میکردم  دانه   صد   ۀ س بح

  !دارد   خدا   صربی   جعب 

  بودم   او   جای   من   اگر 

   سامان   ب   حصراگرد    جمنون    یکی   تهنا   خاطر    برای 

   ه کو   به   ه کو   را   آ فرین   انز   لیل    هزاران 

  میکردم  دیوانه   و  آ واره 

  !دارد   خدا   صربی   جعب 

  بودم   او   جای   من   اگر 

   رسگردان   عّشاق   دل    سوزان    مشع    گ رد    به 

   را  معشوق   وفا   ب   وجود    رساپای 

  میکردم   پروانه 

  !دارد   خدا   صربی   جعب 

  بودم   او   جای   من   اگر 

   خدای   صرب    مهه   ب   ، کربایی   عرش   به 

   میفروشد   خواری  گردیده   انروا   یک   بر   انز   ، انجبای   عزیز    میدیدم   که   ت 

 ا ر  چرخ  این   گردش  

  میکردم   صربانه   ب  وارونه 

  !دارد   خدا   صربی   جعب 

 م بود   او   جای   من   اگر 

 ،   کُش   مرُدم  سوز    عال   ل  ع  این  ۀ فتن   برق    ز  ، عامی   و  عارف   مشوش   میدیدم   که 
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   فکری   هر   معدوم  ، وفا   و   عشق   ۀ اندیش  جز  به 

  میکردم  افسانه   پر   دنیای   این   در 

  !دارد   خدا   صربی   جعب 

  بش   او   جای   من   چرا 

  متام    متاشای   تب    و  بنشس ته   خود   جای   خود  او   که   هبت   مهی 

 !دارد   را  خملوق  این  زش تاکرهیای 

   بودم   چو   او   جای   به  من  وگر 

   سازش   عادالنه   ک   نفس   یک 

 ؟   میکردم  فرزانه   و   جاهل   ب 

 ! دارد   خدا   صربی   جعب   !   دارد   خدا   صربی   جعب 

 نشاهی" اکرم   "معین  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 "رازق فانی "                                                               
   ______________________________________________ 

  ز ، رسا، گویا و پرمغِز" خداگر پرده بردارد ز روی کار آدمها" اشعر زیبا  : خپلواکی    –استقالل  

بعضی رسانه های مجازی به  ازق فانی" است که به غلط و یا هم عمداً در  خامۀ زیبای روانشاد"ر

 . زنده یاد"سهراب سپهری" نسبت داده شده است 

 
 

  


