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  يالنی لبيبـــــــــــــج
  ٢٠١٠  اکتوبر١٤برلين ــ 
  
  
 

  هرات ی از ديارئترانه ها
  

  )مپنجبخش (
  

 ه بوس آنم دور دماغتـبيا آ
  يرم بدل ميمانه داغتر مــسف

 دا دانه بيايمــــــــسفر ميرم خ
  ان هوا گيرم سراغتـز مرغ

 

****** 
  ياره از ياران جدا آرد یئجدا
  رخنه بر ملك خدا آرد یئجدا

 یئداــــــــين جئبسوزه دين و آ
 ی گوشته از تازه جدا آردئجدا

  

******  
  خم نگردد  الهی د سروتـــــــق

 ور غم نگردده دــــ ب  شادت دل
 وی تو ام روز سيصد بارــدعا گ

  آه يك موی از سر تو آم نگردد
 

******  
 شد دای دادگرـــاول داد از خ

 ارگر شدـآه تير ناز بر من آ
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 ردمـــــبه پا ی اوليا ها ناله آ
  نشد آم درد عشقت بيشتر شد

 

******  
 بر ملك امرود ه ـــــــزن شماال می
 بر لب رود رفتم ــــــــــجلو تور گ

 ی توئهمان بوسهایْ  لب رودخانه 
  يا زمرد ود ــــــــنفهميدم آه لعل ب

 

******  
 ه دِم ُارسی به َخو بودــــــگل الل

 ياهشُ دره تو بودـــــدو زلفان س
 ازو لب های شيرين بوس گرفتم

  وری،ُ پر َاو بودـــبه مثل آلوی ق
 

******  
 ا زدــتير عشقت را بج محبت

 به سر زد يا به پا زد ندانستم 
 ن تيرـآه مردم مدعی را ميزن

  را دلبر مرا بی مدعا زدـــــچ
 

******  
 ار اول باری آجا شدـــــي همو 

 همو ُشوْشَكه طالآاری آجا شد
 مه ديشب خواب ديدم دلبر خود
  به َخو ديدم، به بيداری آجا شد

 

******  
 ان وعدۀ تو ايشتو شدـــــــگلك ج

  نيم شو شدسر شام وعده آردی
 سر شام وعده آردی در زمستان

  و درو شدــــبرفت و ج زمستانم 
 

****** 
 ارــ و اال ير اــار و اال يــاال ي

 سر راهت بباره عقرب و مار
 ه بيوفايیــــــاول تور بَكنن آ

  دوم مر بَكنن آه تور نُگم يار
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******  
 باال نشد يار  مه  دود تم ـبسوخ

  نشد ياراـــــآسی از سوختنم آگ
 ه بلوك، چهارده واليتـُبگشتم ن
   پيدا نشد يار هــــــ م طبيب درد

  

******  
 تو دلبر ایْ ـــــبلندی در بلندی ج

 رابهایْ  پنبه گی پای تو دلبرـــج
 جرابهایْ  پنبه گی نقش و نگاره

  دم چشمایْ  تو دلبرـستارهْ  صبح
 

******  
 ه تو اين رنگ گلنارــنميمونه ب
 ه مه اين قلب خونبارنميمونه ب

 ردـــــنميدانم آه مهر تو چها آ
  مرا از آار و آسبم آرده بيزار

  


