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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 

 مورشاه تیموریتی   
 
 

 
 
 

 مجنون و صحرا
 

بیگا اطر بگذرد هرگاه وـــــــــــــرا        به خـــصح و  مجنون  این  قصه از مرا  

کرد جوو  لیلی جست  نام سو رـــهه کرد        ب رو را چوـصح  مجنون جانبکه   

بود پویان مادر طفلی بهر وــــــــــــــریان        چــــــــــــــــــمیبود گ بگفتی لیلی و  

کردی ریادــــــــــــف  طرف کردی        دویدی هر حسرت باد ز ی اکـــــــــخ بسر  

تا بدامن را  نـــــــــــــــــپیره  لیلی من        دریدی  لیلی من،  تیــــــــــــــــــبگف  

همیبودمحزون  پسر  ردارـــــــــــک  ز        همیبودون ـــــــــــدلخ او درد  از  پدر  

وهرـــــــــگ و مروارید ز بهتر مکرر        که ای  را او مر ردـــــــــــــنصیحت ک  

بریدن ودـــــــــــــــخ دیار و یاران   ونه بودن        زــــــــــــــگ ا اینتر مر  نشاید  

پرسان میکن  رانــــــــــــــحال دیگ ان میکن        زــــــــــج پیرهن در  این بگیر  

زین پس بیقراری  ردــــــــــــــــزاری        نباید ک افسوس و بس است این گریه و  

دید اینک دگر و  دهیبدر  یـــــــــــــدید        یک بره ب  نــــپیراه ازب  مجنون وــچ  

دریدا پیرهن، جـــــــــــــــــانش بیازرد یخن برد        بر  دستی و ریادـــــــــف  بزد  

اهل خبرت آمد و وم ـــــــــــــــــق بنزد  حیرت آمد       در او ارــــــــــــزین ک پدر  

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

روز شب و ه داردــــــکه آن سیمش نگ دوز       پیرنش ه سیم درـــــــــک یکی گفتا  

حال ابتر رددـــــــــــــــــــنگ که زنجیرش بیاور       کزین بدتر گفتا رــــــــــــــــدگ  

آسان تو بهر از ارـــــــــــــــــک تا چرمینه بپوشان        شود که   گفتا رـــــــــــــدگ  
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ندانستکس  ی یک ـــــــــــو ول ه توانست        بگفتندـــــــــــــخالصه هریکی آنچ  

زشت دنیا آزموده و  وبـــــــــــــستوده        به خ گفت یک مرد رــــــــــــــآخ در  

مجنون یار کس نباشد او زــــــــــــــمجنون        بج کار بجـــــــــــوید   لیلی ه ازک  

مجنون مهجوران وئیدش ازـــــــــــــآن حور        بگ نزد قاصدی برفــــــــــــرستا   

1خویش ۀن دل دیوانــــــــــــــــک تسلی   خویش       ـــۀـــبقچ بده از  تاری  که یک  

پیرهن دوختبکــــــــــــردا حلقه دور بیفروخت         و  رفتــــــــبگ تار  آن پدر  

میساخت درد وغم میسوخت و ولی در ن پاره نمیساخت       ــــــــپس پیره  آن از  

اندر روایت بود ائب ترـــــــــــــــــــعج عشق این حکایت       ائب نیست ازـــــعج  

پاسخ به ندرت  میدهد  ونـــــــــــفالط        ه دارد اوج قدرت؟محبت  از چــــــــــ  

کوی محبت ریزد دیو ازـــــــــــــــــــروی محبت        گ ردنده برــــــــــــــجهان گ  

ودپرستیــــــــــخ ندارد  راهی  آن کشتی        در م مهرــــــــــــــکه تخ به قلبت تا  

جائی نیابد عشق دنیا رــــــــــــــــــــرا        دگ پر قلب ما کند رـــــــــــــــگ  محبت  

ـــــهر  ب  عشق        م   ساز از منور ودــــــــخ  قلب تو راز ازعشق هر ن میشودـــــــ   

 من دهه عشق پاکانت ب دایاــــــــــــــخ

 من دهه روزانت بــــــــــــف آن نور از

 

 

 .خطاب میکرد "من ۀدیوان" ی مجنون رالیلــ 1             
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