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 تـــافروختی فغان نیس، ری است آتش دل ــمـع        ت       ــاز دیدگان نهان نیس، ور دیده لطفت ــای ن

 تــسنفرت که کارمان نی، ی از من ـم نبینـــهیچ       ن         ـــه شب ها جاری بود و لیکـــکم به نیمــاش

 عمـری اسـت بوده هر دم دیـدارت آرزویــــم                اّمـا چـه باشـد اکنــون ، دیدارت آرمــان نیســت

 دیـده ام مـن ، ماهــــم ولی همان نیسـت ی اسـت پرورانـدم دیــدار یـــار خود را                در مـاه  دیــر

 دل مـی رود ولـیـکـــن ، دیدار او تـوان نیســت                اکنون که او به دعوت می خوانـَدم به سویـش

 دست از خودم بشستم یک چند روزی اینــک                تا ُحـــــّر معنـــی خود ، یابـم ولی امان نیســـت

 سـتترسـم خـراب گــردد صبری که کرده ام مـن                آن روز و روزگاران ، نـو گردد و توان نی

 آه و فغـان و زاری ، زیـن مـردمان ِ بــی دل               درآن زمان به نسیان،هم این زمان که جان نیست

  2، خنجـر به دیده و دل                 ایـن نعمـت خـداونـد ، با خنجرت گران نیسـت 1گـر خواهـَیــم نشانـی

 هـم خود به دیده و دل ، خنجر زنم َدمان نیسـت     ای نـوردیده سخت است ازخود گذشتـگی ها            

 ترسـم اگـر بـبـیـنـم ، آن نـور دیــــده را مـن                 چـشـمی دگر نباشد تا خـون چکاند ، آن نیســت

 گـر باشــــدم لـقـائـــی با آن سپــاه ِ جـانــــان                 تـرسـم به لـب سرآید جانم ، یکی رهان نیســت

 تاب و تحـّمـلــم نیســت دیــدار ِمــی فـروشـم                مستــم مـن از لقــایش انـدر نهان ، نهان نیســت

 اکنون که خواندَیم دیر،دور ازقفس جهان نیسـت                عمـری اسـت دوریـت را تاب و تـوان ندارم

 خـوش باشـــدم لـقـایـت ،  اّمــا بـه آب دیـــده                نشنـاخـتـــم بهـاری  کــز او امیـد ِ جان نیســـت

 ا ، اّمـا به لب زبان نیســتای نــور دیــده مـرگــم انــدر لقایـــت افـتــــد               خــواهـم اجـابـتــت ر

 هر کـار را دلـیـلـــی ، هر گـفـتـه را اساســی               دیدار مصلحت نیست ، در کار ما زمان نیسـت

 این کاروان ِ جان ها ، تـقـدیــــــم دوست باید                کزعمرمن یکی هم، روح و نه هم روان نیست

 گزیده اینــک!               ای وای من فغان هست،ای وای من امان نیست َسرو چمان ِ مـن هـم ، وقـتــی

                                                                                                       

 و السالم                                                    

 حقیقی                                                     

 یک شنبه                                                    

                                                11  /3  /78 
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