
 آقای مهربونم

 امام زنده ای تو

 اسم تو را شنیدم

 مثل مامان و بابا ؛

 ولی تو را ندیدم

 برا مامان و بابا

 تو بهترین آقایی

 آقای مهربونم

 چی می شه زود بیایی

 یحیی علوی فرد / نشریه آفتاب / فروردین 

۳۱۳۱ 

 

 

 



 نم زما صاحب من                            من یار مهربانم

 نم شیعیا امام                     اگر می خوای بدونی

 نم مهربا بابای                  حضرت عسگری بود

 نم نشا خوش مادر                    سَیده نرجس خاتون

 نم شعبا نیمه در                      آورده است به دنیا

 نم زما این حجّت                      من مهدی و قا ئمم

 رضایی سمانه  شاعر:

 

 

 

 

 



 منتظرم که گل دهد

 درخت آرزوی من

 قشنگ و تازه تر شود

 تمام رنگ و بوی من

 منتظرم که دردِ من

 به دست خود دوا کنی

 زمین خسته را پر از

 بت و صفا کنیمح

 منتظرم که پَر کشد

 کالغ زشت تیرگی

 پُر از امید و روشنی

 شود تمامِ زندگی

 منتظریم و بوده بَر

 جهانیان نگاه تو

 امبیا که من ندیده

 ظهور و روی ماهِ تو



 رسیمنتظریم و می

 به شهر ما، به دادِ ما

 منتظریم و بوده ای

 تو روز و شب به یادِ ما

 

 

 

 

 وقتی بیایی

دی که داردمثل خورشی  

روشنایی و گرم  نور  

 روشنی بخشِ دِل من

 منتظر هستم بیایی



 تا بیایی زندگی را

 پر کنی از مهربانی

 روشن و شفّاف و پاکی

 آسمانی بیکرانی

 چشم در راهیم ، تا کی

 پا به چشم ما گذاری

 تا شود دل های ما سبز

 ای امید رستگاری

 عطر ایمان مثل باران

 با تو می بارد به دل ها

 دست ما را می فشاری

 می بری ما را به دریا

 ذرّه ذرّه خـــاک دنیــا

 می شود سرسبز و رنگین



 می شود دنیای ما باز

 تا بیایی خوب و شیرین

 نام تو مانند خور شید

 روشنی بخشِ دلِ ماست

 تیرگی ها می شود پاک

 زندگا نی با تو زیباست

 حسین احمدی

 

 

 

 

 

 



 

 یه نامه یه شعر

 دعا کنید یه روز بیاد

 بیاد بیاد اماممون

 دعا کنید یه روز بیاد

 بیاد امام مهربون

 های ناز و قشنگبچه

 مثل گلید از همه رنگ

 شما دعا کنید یه روز

 درنگبیاد امام، بی

 دعایتون هست مستجاب

 تون مثل آبقلب آینه

 امام هم دوستتون داره

 خیلی زیاد خیلی زیاد

 


