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  ؟کنم گونه سره بی تو چ

  

  سفر کنم روی ترا نظر کنم ا ــــــــــــــــــــــــــج ھمه  در

  ؟گونه سر کنمه تو چ ز چشم من  بی  شده ای م ـــــــــگ

  من نس شام تارؤشعار من ما ــــــــــــــــــــــــــــــوف  يار

  ؟نه سر کنمگوه چ تو  بی  ار منــــــــــــــگياد تو عشق 

  زمزمه ھای ساز تو تو  طره ھای نازاــــــــــــــــــــــــــخ

  ؟گونه سرکنمه تو چ تو بی براز  دلم  وش ـــــــــــــــــــگ

  شمھُ  بی تو چه سرد و خوشم بیسر و وب ــچه خ تو با

  ؟گونه سر کنمه بی تو چ  ار مھوشمــــــــــــــــحيف تو ي

  و شدم زار و غمينت یدم شاد و حسين بو بُ ــــــــــــــبا ت

  چه گونه سر کنم؟کمين بی تو در ر ــــــــــــــــدھ  دشمن

  انتظار توست مرغ دلم شکار توست هـــــــــــــــــب  چشم

  چه گونه سر کنم؟بی تو  و تنم فگار توست   انــــــــــج

  نتظارو شام تار مرغک عشق اــــــــــــــــــــــــمن چ ۀ4ن

  چه گونه سر کنم؟بی تو   راغ  يارــــــــــــــــمی تپد از ف

  تسته ال خجسته ات مھر وجود رُ ـــــــــــــــــــــــته گدس

  چه گونه سر کنم؟و ـــــــــــــــات بی ت  ميد بستها دل به 

  ازين جفادا شکوه کنم ـــــــــــــــــــــج  من ز تو گشته ام
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  چه گونه سر کنم؟بی تو  بود نصيب ما هـــــــــــــــاين چ

  ، سرودۀ تو پرتواناشقان ــــــــــــــــــــــــــمست ع ۀنغم

  چه گونه سر کنم؟بی تو   وانــــــــــــج  پير و پيشکِش 

  ان زدی راه ھدف نشان زدیــــــــــــــــج آتش عشق به 

  چه گونه سر کنم؟و ـــــــــــــــبی ت  سر بدری نھان زدی

  ه زود گشت جوانی تو دودـــــــــــــــــمن چ حيف تو ماه

  چه گونه سر کنم؟و ــــــــــــــو سرود بی ت وقت سعادت 

  کرده ای ده ای ترک کنشتعشق کر ۀدــــــــــــــــــــــسج

  ؟گونه سرکنمه بی تو چ  رده ایــــــــــــــک  بھشت غسل

  و کاکل استسرخ و پر گل است غرقه به خون چ راه تو

  چه گونه سر کنم؟بی تو  ول است ـــــــــــــتح  يک أمنش

  نتپش است و پر توا زمان پر  در رگ تو  ونــــــــــــخ

  ؟گونه سرکنمه و سنان بی تو چ تير  ونــــــــــــرنده چبُ 

  د جوانه استص فسانه است مظھر  يک وــــــــــــــکار ت

  ؟گونه سرکنمه است بی تو چ  نهاوداــــــــــــــــتو ج  نام

  سبزه ميدھد وـــــــــــــــــــــــــوقت سپيده ميرسد کشت ت

  ؟گونه سرکنمه ای تو 4له ميدمد بی تو چـــــــــــــــــــــج

  

  

  

 

  

  

 


