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  يالنی لبيبـــــــــــــج
  ٢٠١٠ سپتمبر ٢٧برلين ــ 
  
  
 

  هرات ی از ديارئترانه ها
  

  )ومسبخش (
  

  عمل آمده است  از تكرار دوبيتيهای موجود در آتاب زمزمه هایوری ميباشد آه آوشش بهاد آالزم به ي

 ترانه های جمع آوری. ، دراين نوشته تا حد ممكن جلوگيری گردد”نصيب”روستا، گرد آوردۀ حمد ناصر

ها و دربدريهای ميهن ما را شامل نميگردد و به همين دليل  بازتاب اين ن مجموعه، دوارن جنگايشدۀ

متأسفانه  يادداشت نامهای راويان دوبيتيها .  نقشی از خود بر جای نگذاشته است،ن سروده هازمان دري

زادگاهم آه خدا  ان آوچۀشنا گرفته تا باقلی فروش ميآ وست ود بر، از عزيزان دور و. از قلم افتاده اند

زومندم همدياِر همدلم، گرانمايه شاعر و آموزگار مير صالح احمد رستگار، که آر. ان راش همۀ بيامرزد

هم آنها را اورم بودند و باسرشار از شاديها باشند، زمان گرد آوری اين ترانه ها، بسا ايام آه يار و ي

 :زمزمه ميکرديم و حظ ميبرديم 

 

  زارم خدايا  عاشق داياـخ
 ره افتاده در آارم خداياــگ

  و دام محبت ار الفتـبه ت
  رفتارم گرفتارم خداياـــــگ

 

****** 
 ر در راه و در دارم خداياـــنظ
 زيزی در سفر دارم خداياـــــع

 بمن گويند عزيزيت خواهد آمد
  ردم خداياــــــــفدای اين خبر گ
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******  
 ر دانی زبان اختران راــــــــاگ

 هان راــــــشبانه بشنوی راز ج
 سكوت شب بصد آهنگ خواند

  صه های آسمان راـگوشت قه ب
  

******  
 دم نازنين راـــــــشده چند روز ندي

 آه برف آمد گرفت روی زمين را
 زنجير زمين شد  و  رف آمدـآه ب
   بردارد اين را ر باد فراهــــــــمگ

  

******  
  راا مان آردیتون سنگ غلـفلك چ

  رام م شهر ارمان آردی ريبــــغ
 ريب شهر ارمان،  ملك مردمــــــغ
  دا از نازآی جان آردی ما راــــــج

 

****** 
 ويلی آالن هستم خداياــدرين ح

 هستم خدايا ار بال ــــ گير چ به
 مسلمان نا ار بالیــــ گير چ به

 به مرگ خود رضا هستم خدايا
 

******  
 ويلی آالن هستم خداياــدرين ح

 هستم خدايا ار بال ــــ گير چ به
 مسلمان نا ار بالیــــ گير چ به

  به مرگ خود رضا هستم خدايا
 

******  
  تنگه خدايا را امشو دلمـــــــچ

 جنگه خدايا چرا،غم، با مه در
 وبانـــــــــ آن ماه خۀنميان سي
  ای دل سنگه خداياــــــگمانم ج
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****** 
  

 ال ميناــــــــدو زلفان سياهت ب
 دا از قدرت خود آرده پيداــــخ

 ای مادرت راــببوسم دست و پ
  آه شير داده چو تو فرزند زيبا

  

****** 
  


