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  مقصودیارق ــــــط

  2012نومبر  8ــ کابل 

        

 
 

 اعی و دوبيتیبچند ر

 
 گشتيم ناگھان  ل از اسرار ھستی زادهـــغاف

 و مکان  موھوم زندان گشته در کون ۀطعم

 بھر چيست؟ اه ازـکارگتا ابد افشا نشد کاين 

 و شديم از مردگان  م کشيديمــــــو غ آمديم 

****** 

 ھمی گفت ای ريائی ر،ـــــــبتی از بتان کاف

 خدائی؟ ا تو باـــــــــــکج حقيقت ز ۀبه کران

 ادر زھد ھوس حرام داریـــــــــدرون چ ز

 کيش مائی پس ز بيا وفائی، دا چو بیــبه خ

****** 

 پسندی واژگون گردد مقامو خود از غرور 

 امر اوج گيرد روح و جان افتد بدــــمنيت گ

 ق بی تواضع راه نباشد جز جنونــجستن ح

 ورنه خاک پوده را نامند کلوخ و خشت خام

****** 
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 ورشيد و مھتاب جھانـــــــو خ تن تابنده  با

 ه داشتيم باختيم از برای اين و آنــــــــھرچ

 که چون  دير دانستيم حال در زندان غفلت 

 9ی آسمانـــــــدر خ کوکب بی نور ھستيم 

****** 

 ار عبث ساخته ایــــــــــــدوست به اغي ای

 از بر می تاخته ایتھی  ام ــــــــــــــــــج با

 دوای دل  بيمار بود  رعهـــــــــــــــــيک ج

  زن ورنه زمان باخته ایـــــــــــــــــبا باده ب

****** 

 ز امانت آدمیــــمال و ملکی نيست اينجا ج

 ردد نيست نامت آدمیــــــديده ات تا بسته گ

 راه و رسم امتحان لحظه ای غافل مباش از

 آن جھانت آدمی جھان آئينه است بر ين اــک

****** 

 ويت راھی دراز دارمـــــــگويند به وصل ک

 جاز دارممَ  ر ـــــــــناز چشمت خم ز يکن ل

 دم رـــتاب زلفت بندم چنان که ھ و  پيچ در

 سا شوق نماز دارمـــــــــــــو کلي  در مسجد

****** 

 جا ز دو عالم باز برخيزد  رــــــــدار ھراز

 کاسجاده ات نمناک بيند از بُ   شبی رــــــــگ

 اشع تنیــــــــــــــآتشينت مينمايد زاری و خ

  ز خداــــــــنداند ج  کس  آن مقامی را بيابی

****** 

 

 


