
  

  

  

ـبـني الطّاهرين ولعنة ا على أعدائهم أمجعني أبداآلبدينبسم ا الرمحان الرحيم وبه نستعني إنّه خري ناصر ومعني احلمد  رب الع د و علي و آهلما الطّيعلى حمـــم املني وصلّى ا  

  

  
  بي�ش اهل حقيقت چو حقيقت ب� است

   در تو ب�نند حقيقت، كه حقيقت اين است                                                       



   سوي حقيقت نگرانن�ست چشم دگران

                                                           ورنه آنراست حقيقت كه چن� آئ� است

  من اگر جاهل گمراهم، اگر شيخ طر�ق

   ام روی حس� است و همينم دين است قبله                                                       

  ود از ديده ى منچو ب�ناي حقيقت ب او

                                                          به حقيقت كه �را چشم حقيقت ب� است

  ل آدم ن�ندِـ  بر نور خدا در گسجده

                                                        چشم شيطان لع� چون نظرش برط� است

  ب� كه كند درك  اليُدرك حق راذات

                                                                آ�ه ادراك كنند اهل بص�ت اين است

  ل من، � خوش جا�ش دل منـبوده پ�ش از گِ 

     ز � دير�ن است�س� ما به حقيقت                                                                

   و معادم همه اوست او مبدأ من بودنور

  قصه ى باز �س�نم خ� پ�ش� است                                                                    

   دوش�نه �را چشم چو بر چشم تو بودشب

                                                                 روز ميعاد �را چشم شب دوش� است

   تو در خواب، چراغ دل ماستنه هم� روی

    هر شبم نور تو شم� ست كه بر بال� است                                                       

    مهر رخش � نگرم در همه كسپرتو

                                                  زان �را با همه كس مهر و نه با كس ك� است



  گند سوای تو حس�ماسوا �شق رن

                                                     
َ
   ت از خون �ت رنگ� استكه جب� و كف

   بار غمت را دل ��م ن�شدخرد�

                                                         آه از اين بار امانت كه عجب سنگ� است

  هان شادي بُرد روي تو از خلق جهان جرقتفِ 

؛ غمگ� استهر كه را ديده ى ب�ناست                                                     
ْ

  ؛ دل

  پيكرت مظهر آيات شد از ناوک ت�

   بدنت �صحف و سيمات مگر ياس� است                                                       

   شبيادم از پيكر �روح تو آيد همه

   تا دم صبح كه چشمم به رخ پرو�ن است                                                          

   � سيم� تو در طشت طالستدر ضم�م

                                                              تا به �س نظرم طشت فل� زر�ن است

  بالی كرب و  �هرباغ عشق است مگر مع

   كه ز خون� كفنان، غرق � و ���ن است                                                      

  بوسه زد خ�و دين بر دهن اصغر و گفت

   دهنت باز ببوسم كه �ت ش��ن است                                                               

  كودک ش� ب�ند اگر ؛ش�، دل آب كند

   جای ش�ش به �و، آب دم زو�� است                                                            

  از قفا دشمن و اطفال تو هر سو به فرار

     به قهر از � او شاه� است؛ كهچون كبوتر                                                       

  



  گفت ، دل �ال �ی اك� در خم طره

  سفرم جانب شام و وطنم در چ� است                                                              

   را به كه گو�م كه � نعش پدردخ�ي

                                                              �سليت سي� شمر و َ�ِ ِ� �سك� است  

  ت دينم كه بگو�م به ا�مكشد غ� �

  تمك� است  امت �؛اين جفا بر ن� از                                                              

   فؤاد از غم عشق تو غ� شد چه عجبگر

  گنج دل �سك� استناعشق سلطان غِ                                                           

 

  

  

  

 
 از �رفـان د�ـسوخته و دارای» فؤاد«م�زا فتح اهللا قد� كرما� متخلص به   :د كرما�فؤا

در كرمان متو� و �ـس  ق. ه١٢٦٨ی توانا در سال  اين گو�نده. طب� �سيار لطيف و شيواست

آرام�هـش در سـه . بـه ر�ـت حـق پيوسـت ق. ه١٣٥٨د سال زند� زاهدانه بـه سـال نواز 

شـمع «ی ديوان فؤاد بـه نـام  �موعه. قرار دارد �ی كوه سيدحس امنهكيلوم�ی كرمان در د

شعر فؤاد �سيار با حـال و گـ�ا و دل�ـش� اسـت و . رسيده است تاكنون بارها به چاپ» �ع

   .ها شمرد در شمار به��ن �رثيه �را� وی را بايد

  

 و احلمد رب العاملني


