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  داللطيف صديقی للندریبع   

  ٢٠١١     کانادا ــ اول فبروری 
  

  
                               

  
  

  عشقی ايؤر
(١)  

کمال و  علم المـــــــــــــــع نميبب تا      اليخ بالشه به  ردمـــــــــکيم ريس  

ترا ذاتۀ لوـــــــــــــــج حس کنم تا      خدای ا کردم  هيگر  ردمـــــــک ناله  

کجا رفتم اــــــــــــکج       کی بدانم  کهخدای ا ندانم ردمـــــــــــــــک رهايس  

انيع دمــــــــــيد  مدل چشم با ،بوده      گمان یب انينما تنور رفـــط هر  

جالل و جاه نيچن نيا دستيند کس      ذوالجالل پاک نور  ردمــــــک سلم  

یرهبر راهپيما مــــــــــــــــــابيب تا      یدلبر  یواــــــــــه سر در  داشتم  

اری يدلجو  امتـــــــــــــق  یآرزو      اری يکوی واـــــــــــه دل از داشتم  

بود دمساز گل برگ در  حق عطر      بود آواز گل شاخه  رـــــــه لب از  

مشکبار  زلفکان ه فشاند      بـــــــــــــرکنار وی کويۀ سا در  انيورحـــــــ  

ام نهيريد دلبر آن افتمـــــــــــــــــــي      ام نهيس  درونـــــــان روشنگشت    

عشقی کتا يمــــــــــــعال نوربخش      عشقی واال ۀ جلو رد  رفــط هر  

عشقی اآر جان ِ گوهربخش  موج      عشقی ايؤر دل چشم ــــاب  ام دهيد  

عشق پربارۀ ـــــــشاخ و  ها غنچه      عشق گلزار نما شد  منگاهـــــــ در  

مرا حاصل شدب  انـــج در و  دميد      مرا دل در ده اندروـــــــب  یئآرزو  

ورح همچو هتماشکـــــــردم  را اري      نور یو ج چشمم شيپ هکشانهاــــک  

قرار یب ودمــــــــــوج  یسراپا شد      نوبهار رـــــعطی بو و  عشقی بو  

آوازها عشق ز وشمــــــــــگ دل در      روازهاـــــــــــــپ او عشق از داشتم  

بشد ايبو سنبل  عشقم رــــــــــــعط      بشد دايپ دل و  انــــج در یجوشش  

داشت ساز در  مـــــــدل عشقۀ نغم      داشت آواز  رفـط هر عشقم شور  
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بدست آمد  ها شهياند اـــــــــــرازه      بست رخت  درونم از  یانفشانـــج  

اری يهمتا یب  سرمست رـــــــساغ      اری يسودا و آتش سر در ودــــــــب  

است رحمت نور  عشق  فروغ در      است حکمت و راز عشق تو درتن  

انيب شدی مست ورـــش و عشق راز      انيع نت گشتهت در انانـــــج عشق  

خداست ِسر  مظهر  گاهياـــــــــــج      استياول عشق راز وـــــــــت تن در  

یشوی رحمان انوار، بده انــــــــج      یشوی فان خدا در تا نـــــــکی سع  

اری يسويگ هتکـــــــن از شد مست      اری يبو از دلم و انـــــج   شدندهز  

یهمدم شد کـــــــــو  گفت  متوانيم      یرمــمح  خوش او عشق از  افتمي  

بشد رونيــــــب  تنم از غمها و درد      بشد زونــــــــاف دلم در نظاره  نيا  

  فيلط جان انم ودـــــــــــــخی آشنا

  فيلط سوزانی نا  هِد  نوا وشـــخ

  

  

  

  
 


