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  تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم به سره سرهم 
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

  يالنی لبيبـــــــــــــج
  ٢٠١٠ اول اکتوبربرلين ــ 
  
  
 

  هرات ی از ديارئترانه ها
  

  )مچاربخش (
  

 

 چه خوش باشه بهار سبز و شاداب
 و سوی مهتابـــو، تـــينم سوی تبب

 وش گردی ز نور نيم رنگشـتو خ
  و بيتابـــــــــــــدلم از آتش روی ت
  

******  
  اينقدر قهر و غضب چيستق جانرفي

 سوزه، سبب چيست ر من نمیـــدلت ب
  بغداد خيزد انبـــــــــــــــ از ج شمال
  رب چيستــــــــــــ شهر ع مردم گناه 

 

****** 
 نون در برم نيستــــــ ليلی آه   مجبيا
 ی هوش در سرم نيستای آرده ئداــج
 ی از يار جانی ا آرده  یئداــــــــــــج
  بال و پرم نيست  قفس  و مرغانـــــچ

  

******  
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ای ما نيستـــــــــــمسلمانا آه آابل ج
 ای ما نيستــــــــــــــــمقام و منزل باب

 يارجان نباشه طر اـــــــــــــــاگر از خ
 ر زنجير آس بر پای ما نيستــــــــدگ

  

****** 
 ارا تيغ ابرويت مرا آشتـــــــــــــــنگ

  گيسويت مرا آشت ر دوــــــ ه طناب
 و بلبل ناله دارم از فراقتــــــــــــــــچ
   گل رويت مرا آشت زيز منــــــــــع

 

****** 
 ه خياط استـــــدو تا دختر درين آوچ

 ر شاخ نبات استــــــــــ قند و دگ يكی
 لب سبزينه دختر ربان ـــــــــــــــــمه ق

   استته نامزاـــــــــهمو شاخ نباتی آ
  

******  
 صد و بيست وا شد يكــــــستاره در ه

 دال  تو و من جانم سر چيست؟ــــــــج
  زانو و بهـــــــــ زان نشينيم رو به رو،

   گناه از جانب آيستانـــــــــبسنجيم آ
 

****** 
 ردا محشری نيستـــــــاگر دانی آه ف

 مبری نيستــــــــسؤال و پرسش و پيغ
 جفا تا ميتوانی ور وــــــــــــــــ ج بكن
  اشق را سپاه و لشكری نيستــــــآه ع

 

****** 
 رق خار حيف استــ ف عزيزان گل به

  صحبت هشيار حيف است ادانــــبه ن
 ند زينش مرصعــــــــــــــــسمند سر بل

  ر عطار حيف استـــــــبه زير ران ه
 

****** 
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 ل من ميزدی الف محبتــــــــــــــــــگ
  تا قيامت ر دلـــــــــــــب گذاشتی داغ 

 ی از تو سر زدئه خوب شد بيوفاـــــچ
   پيشت مالمت داـــــــــــــــشكر خ نيم 

 

****** 
  بيدارم ای دوست  آه منوابیــآجا خ

 ونبارم ای دوستــــــــدل خ نشسته با 
  و در خانه باشم ر در مسجدـــــــــــاگ

  و دلدارم ای دوستــــــــــــبياد روی ت
 

****** 
 انی دارم ای دوستـــــــــــ سارب لباس
 نشانی دارم ای دوست ا ـــــزلف آن  از

 ۀ من سين ورقــــــــــــــآ نفس آمد به 
  انی دارم ای دوستــــــــــــــاميد زندگ

 

****** 
 آجك های زغالت ربان ــــــــــــــق به 
  حاللتمر آشته شوم خونــــــــــــــــاگ
 ر آشته شوم با خنجر تيزـــــــــــــــــاگ

  ر خط و خالتــُــ پ به روی سينه هْای
 

****** 
 وچه رسيدم آوله بر پشتـــــــــــسر آ

 امه می ُشْشتـــــــــــ دلبر من ج ديدمب
  می ُشْشت، گهی مشتمال ميكرد هیـگ

   بر رويش مرا آشت الــــــــ خ همان
 

******  
 ه رسيدم آفترم رفتــــــــــــــسر آوچ
 رش جوانی از سرم رفتـــــــــــآه غ

  مال و دنيا وانی،ــــــــــــج آه غرش 
  ، دلبرم رفت و دنيا مال هنم ــــــــــــج

 

****** 
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  مابين سرايت وتــــــــــــــــ ت درخت
  بيايم روی جايت قَمال م ـــــــــــــــزن
 ر همسايه ها بيدار گردندـــــــــــــــــاگ

  نی جانم فدايتــــــــــــــــــمرا پنهان آ
  

******  
  

  


