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    عبد اللطيف صديقی للندری

  
  
  
  

  ازيرنُپ اِديفر
  

  کنميم  هيگر   وفا  ميرـــــح  در  عجز  با
  کنميم  هيرـــــگ خفا به  هم و  آشکار   هم
  نيب  داستــــخ   ذات وِ تپر   گاِهيجا   دل
  کنميم   هيگر  اـــــدع  دست هزار  صد با

  دهـکيمی  سو  ما  و  مسجد  درون   زاهد
  کنميم  هيرـــگ  خدا  به من و   اير از   او

  خروش در و جوش در کدهيم درون ُخمها
  کنميم هيگر  سماصوب به   حق  شور  از
  بيغی ضاـق ريت  به   تشکس  پرم و  بال
  کنميم  هيگر  جدا   النه ز  پر  و  بال ی ب
  مسکنم   وتـــــــــاله  و    صفاتم    ۀنيئآ
  کنميم هيگر  چرا  که  مرا  وـــــمگ  گريد

  نشست  ونــخب ها دل وت فراق در وی رفت
  کنميم هيگر مسا و  صبح به  مــغ اشک با
  اوی جا است  دســـــق  عالم  که مغان ريپ

  کنميم   هيگر   داـــــخ   پاک   شگاهيپ  در
  یبس زدم  قـــــانالح  بانگ  وار  منصور

  کنميم   هيرــگ  قضا  ِسر ز  دار  شيپ در
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  بود بيغ دست در که اتـــــــصف ۀ باد آن
  کنميم  هيرـگ  لقا  و   وصل  ی آرزو  در
  ما  ودــــــــوج   پسنددن  تيعاف  و  ميموج
  کنميم هيرــگ  د هزار  بانگ  و صداص با
  عشق درد ز  شد تا دو  دهيخم  قامت   نيا
  کنميم  هيرـــــگ  پا  لرزشی  ها  لحظه با

  نوايب  شيدرو    من  ام  دهيزــــــگ  خلوت
  کنميم   هيرـــــــگ     بقا  و  فنا   عالم  در
  یدم ومش  ودــــــخ از که باده  اريبی  ساق
  کنميم هيگر صفا   امــج  و  مــّـُخی  پا در
  دانـــــزاه  نيدروغ پند  است  بس  را ما
  کنميم هيرـــــگ اير و مکری  ها وعده  از
  عشق جــــرن  و درد و  کدهيم  کنج  ميئما
  کنميم هيرــــگ نوا و ساز و سوز  برق در
  ار يعشق  غلتان  لـــــــساح  گشتگان  گم
  کنميم هيرــــــگ  شنا  کرده  عشق بحر در

  دـــزن یم  موج  دل   آتش   درون   سوز
  کنميم هيرــــگ پا و سری ب شمع چو سوزم
  من دسته ب  دهدمی   فــلط   ديام   دست
  کنميم هيگر داــــــــــخ  ريش تو ۀروض در
  نگر ما  پرواز  و   دسمـــــق  قافی   عنقا
  کنميم هيگر فضا به رـــگ نوحه مرغ چون
  داــــــــــخ شنو  تا"فيلط"  ازين رُپ اديفر
  کنميم هيرـگ نوا و شور وی هو وی ها  با

 


