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 مجنون و صحرا
 

بيگا اطر بگذرد ھرگاه وـــــــــــــرا        به خـــصح و  مجنون  اين  قصه از مرا  

کرد جوو  ليلی جست  نام سو رـــھه کرد        ب رو را چوـصح  که مجنون جانب  

بود پويان مادر طفلی بھر وــــــــــــــچريان        ــــــــــــــــــميبود گ بگفتی ليلی و  

کردی ريادــــــــــــف  طرف دويدی ھرکردی         حسرت باد ز  یاکـــــــــخ بسر  

تا بدامن را  نـــــــــــــــــپيرھ  ليلی من        دريدی  ليلی من،  تیــــــــــــــــــبگف  

ھميبودمحزون  پسر  ردارـــــــــــک  ز        ھميبودون ـــــــــــدلخ او درد  از  پدر  

وھرـــــــــگ و مرواريد ز بھتر مکرر        که ای  را او مر ردـــــــــــــنصيحت ک  

بريدن ودـــــــــــــــخ ديار و ياران   ونه بودن        زــــــــــــــگ ترا اين مر  نشايد  

پرسان ميکن  رانــــــــــــــحال ديگ ان ميکن        زــــــــــج پيرھن در  اين بگير  

ن پس بيقراریزي  ردــــــــــــــــزاری        نبايد ک افسوس و بس است اين گريه و  

ديد اينک دگر و  دهيبدر  یـــــــــــــيک ديد        بره ب  نــــپيراھ باز  مجنون وــچ  

انش بيازردـــــــــــــــــدريدا پيرھن، ج يخن برد        بر  دستی و ريادـــــــــف  بزد  

اھل خبرت آمد و وم ـــــــــــــــــق بنزد  حيرت آمد       در او ارــــــــــــزين ک پدر  

را واست راه خوبترـــــــــــايشان خ از   را      احوال پسر ال وـــــــــــــــــح بگفتا  

روز شب و ه داردــــــکه آن سيمش نگ  دوز      پيرنش ه سيم درـــــــــک يکی گفتا  

حال ابتر رددـــــــــــــــــــنگ کزين بدتر  که زنجيرش بياور      گفتا رــــــــــــــــدگ  

آسان تو بھر از ارـــــــــــــــــک تا شود   چرمينه بپوشان      که   گفتا رـــــــــــــدگ  

ندانستکس  يک ی ـــــــــــو ول ه توانست        بگفتندـــــــــــــخ3صه ھريکی آنچ  

زشت دنيا آزموده و  وبـــــــــــــبه خ   ستوده      گفت يک مرد رــــــــــــــآخ در  

مجنون يار کس نباشد او زــــــــــــــبج     مجنون    کار  ويدـــــــــــبج  ليلی که از  

مجنون مھجور انوئيدش ازـــــــــــــبگآن حور         نزد قاصدی بررستا ــــــــــــف  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

1خويش ۀن دل ديوانـــــــــــــــــتسلی ک    خويش     ۀــــــبقچ بده از  تاری  که يک  

پيرھن دوختردا حلقه دور ــــــــــــبک    بيفروخت     و  رفتــــــــبگ تار  آن پدر  

ميساخت درد وغم ميسوخت و ولی در    ن پاره نميساخت    ــــــــپس پيرھ  آن از  

در روايتان بود ائب ترـــــــــــــــــــعج   عشق اين حکايت     ائب نيست ازـــــعج  

پاسخ به ندرت  ميدھد  ونـــــــــــف3ط        محبت  از چــــــــــه دارد اوج قدرت؟  

کوی محبت ريزد ديو ازـــــــــــــــــــگروی محبت         ردنده برــــــــــــــجھان گ  

ودپرستیــــــــــخ ندارد  راھی  آن کشتی        در م مھرــــــــــــــکه تخ به قلبت تا  

جائی نيابد عشق دنيا رــــــــــــــــــــدگ    را     پر قلب ما کند رـــــــــــــــگ  محبت  

راز ازعشق ھر ن ميشودــــــَــــــھرْ بَ مُ   عشق       ساز از منور ودــــــــخ  قلب تو  

 عشق پاکانت بمن ده داياــــــــــــــــــخ

  انت بمن دهروزــــــــــــــــف آن نور از
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