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    عبد اللطيف صديقی للندری

  
  
  
 

  رياجم ۀواجخ
  

  عارفان ريپ  رياجم ۀواجــــــــخ
  بدالنحـــــــــــصا کشور  آفتاب
  ريپ رخندهفی ا بنماعرضم گوش

  ريبگ   دستم   سمــــکيب  و  نوايب
  ارياخت  زمام   رفته   مــکف    از

  شماريب فتيلط برکــن    هالطف
  تو   داريد  از   دلشاد   شوم یم

  تو واريد و در از رميـــــگ بوسه
  قمر و شمسی ا رياجم ۀـــخواج

  نظر مای  سو لطف ازی دم نـک
  ها موج  مبارک  نميبيم  وــت در
  ها اوج   روغـــف دری معان صد

  ها انوار   ۀلوــــــج از ها موج"
  "ها گفتار  ِ وـــپرت  از  ها  اوج

  دوختند تو  بر  چشم  مخلصانت
  روختندــاف  بدل  عشقت  ِ مشعل
  کمال  با   ريپ   رخندهـف ی توست
  ذوالجالل  ضيف زی رخشان نور
  دور ِ دور  تو از  افتاده ما سمـج

  نوری ايدر لــساح از  لب  تشنه
  ميا هيسا رياس  ما  اـــنجيا  نور"

  "ميا  هيرايپ  یپ  دری النـــــغاف
  خانقه دری ا لقهـــح  دانيمر  ما

  مه نور ميرــح  در   ميسان  هاله
  نوايب  و   زار   و  مــــيمستمندان
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  شما   اديفر    زجـع  با  کنم یم
  ريبگ دستم درت  بر  مـــنال  زار
  ريپذ ودـــخ ديمر جانم و  دل  از
  دلی های ه شنو تو و  ديمر من
  دلی موال  یا  تو  اد  يکنم ی م
  ذوالجالل لطف توست ميرـح در

  اليخ  اهــپرورشگ را ما   هست
  ريسری ب قاــح توست مزار  نيا
  ريدلپذ  هو  اش ارهـــنظ  کنم یم
  توی سو انــج از  ميآوردی  رو
  توی  وـک ازی  نعمت  مياب  يکه تا

  وقار و زــــع  با  رياجم  ۀخواج
  نامدار کرامت دری  هست  که یا
  مالل جانم در  ستين باشم تو  با
  الؤس   تو  از  کنميم  محبت  با
  نگر  حالم   ام   افتاده  درت  بر
  تر  چشم با  رهت اندر  نهم  سر
  شو ار يرا  ام  بشکسته  دل  نيا

  شو غمخوار ام وخسته نيغم من
  ئیتو    صاحبدل  لــــاه  تابآف

  ئیتو بسمل وهم جان جانرا مرغ
  خواب  به  بودم  تو داريد طالب
  ابيراه  دربت به دميگرد که وه

  یبشو من  از را نهيکی  اـگرده
  یگوب   من زار  حال   ميخدا با

  اير از دل  ۀشيش   ازمـس صاف
  شما  دربار    قرب     ميابيب   تا
  بده اهمر  صاحبدالن  صف  در
  بده  آهم    و  ونيش  دری  رفعت
  یزندگ   اهــــشامگ  دری   پرتو

  یزندگ  اهــــانگدرم  ن آتو  ی ا
  منی  شبها   نسؤم  وی دمــهم

  منی     لدا    يشب    ئیروشنا
  زبان رـب  دارم  ناگفته ها حرف
  انيب   کن   اندرونم ی اــه  راز
  ئیتو   منی  همصدا  و  واـهمن
  ئیتو  نـم یدوا  و درد  یوردا
  توی  سو  انمــجی پا دل  کشديم

  توی کو در  مخلصم و ريفق  من
  رازها است  نهان تو  زبان  در
  ها ساز  زديبخ  تو  خروش  از

  ازين و  راز  دل پنهان  از  دارم
  گداز و  سوز  ام نهيس اندر باشد
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  خانقه  رسم   تو  از  باشد  زنده
   نگهورن تو نور از است روشن

  بود  حق  یرضا  توی  نوا  در
  بود حق ینوا  را  چشمان  خفته
  بادب ازکف فيلط شدعمر گرچه

  ادي ز  را او مبر  و  بنواز  کيل
  کرم   باشد   داـخ  مردان   رسم
 الصلم و  همـيعل  و  اهللا  ةرحم


