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  يالنی لبيبـــــــــــــج

  ٢٠١٠ سپتمبر ١٦برلين ــ 
  
  
 

  هرات ی از ديارئترانه ها
  

  )دومبخش (
 

 ن محنت آشی دارم خداياــت
 شی دارم خدايادل حسرت آ

 ز شوق مسكن و داد غريبی
  ه سينه آتشی دارم خداياـــــب

#######  

  ؟وانۀ کيستـــــــــدانم دلم دي نمی

 ؟کجا می گردد و در خانۀ کيست
  م دل سرگشتۀ منــــــــــــدان نمی

  ؟رگس مستانۀ کيستــــــــاسير ن

####### 
 اسۀ چشمم سرايتــــــعزيزم آ

 ای پايتــــــميان هر دو ديده ج
 آن ترسم آه غافل پا نهی باز از

 ار مژگانم به پايتــــــــنشيند خ
#######  

 م عشقت بيايان پرورم آردـــــــــغ
  بی بال و پرم آرد، تــــبخ هوای 

 ن صبوریـبه من گفتی صبوری آ
 صبوری طرفه خاآی بر سرم آرد



 

####### 
 دل دل ای ر شير و پلنگی ایـــمگ

 دل دل ای ه جنگی ایبه من دايم ب
 ر دستم رسد خونت بريزمـــــــــاگ

  دل دل ای ه رنگی ایــــببينم تا چ

####### 
 تار ربابم ود ــــــــــب دو زلفانت 

 ه می خواهی ازين حال خرابمـچ
 ا من سر ياری نداریــــــتو آه ب

 ی بخوابمئرا هر نيمه شو آــــــچ
####### 
 ؟ودیه بـــــاگر دردم يكی بودی چ
 ؟ه بودیـــــاگر غم اندآی بودی چ

 ه بالينم حبيبی يا طبيبیـــــــــــــــب
 ؟دو يكی بودی چه بودین  هرازي

####### 
 ؟یئراــتو آه نوشم نئی نيشم چ
 ؟یئراـــتو آه يارم نئی پيشم چ

 م راـــتو آه مرهم نئی ريش دل
 ؟یئراـــــنمك پاش دل ريشم چ
####### 

 ممثل درد،  فرهنگی زبان و ادبيات فارسی دری، به خوبیۀگر حوزد آوری شده  در آشورهای ديترانه های محلی گر
آنون در آنار يكديگر زيست نموده اند  و ايام روزگار را حاال ن خطه تا مردمی اند آه دريۀ مشترك همهایرنج و آرزو

 ۀنش مال هم اوليۀند گويۀشها با بال و پر انديبخشی ازين  دوبيتي. هم قسمت می نمايندنه ها باپاري نيز مثل ديرينه و
های متفاوت ا در دورانبعضی ازين سروده های مشترك شايد همزمان و ي. باشندگان اين مرز و بوم فرهنگی شده است

  :چندين چكامه گو و خنياگر داشته اند
  

 ر می مانه جاناــــــــلبت با نيشك
 وب تر می مانه جاناـــقدت با چ
 نج لبانتـــــــسی از آبده پنج بو

 آه داغت بر جگر می مانه جانا
####### 

 وا می بينم امشبــــــــــستاره در ه
 ا می بينم امشبــــــزمين در زير پ

 ان سپارمــــــــــخدايا مرگ ده تا ج
  دا می بينم امشبـآه يار از خود ج



 

####### 
 وانی هم بهاری بود و بگذشتـــج

 ود و بگذشتاری بـــــبدستم گل ان
 دلبر الفتی بود ا وــــــــــــــميان م

 اری بود و بگذشتـآه آنهم روزگ
####### 

  ياد وطن آرد مــــــــــمسلمانان دل
 آی ياد من آرد ن ـــوط دانم  نمی
 رادرـــــــــــــدانم پدر بود يا ب نمی

 آنكه ياد من آرد رـخوشش باشد ه
####### 

 وك و آفترـــــــــازو باال ميآيه آ
 موم ميروه مادر و دخترـــــبه ح

 به حموم ميرن و صابون ندارن
 الم مادرم، دلدار دخترــــــــــــغ

####### 
 ربان دم دروازه ميشمـــــــــــبه ق
 ت مشنوم ايستاده ميشمـــــــصداي

 زديكـصدايت مشنوم از دور و ن
 ۀ گل تازه ميشمــــــــــمثال غنچ

#######  

 ده در بهارهـــی آه وعخودت گفت
 م در انتظارهــــــــــــــبهار آمد دل

 بهار هر آسی عيد است و نوروز
  اشقان ديدار يارهـــــــــــــــبهار ع

#######  

  بدست انگشتری داری بمن چه؟

  بدل صد مشتری داری بمن چه؟

  دو تا ليمو که داری روی سينه

 ری داری بمن چه؟ـــبرای ديگ
#######  

  


