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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۳/۱۰/۲۰۱۸         یبیدل اندیشۀ  لحظۀ با

 

 

 

 

 بیدلنی االمعواب            
 

  

 

  گیررـپ ۀ ند توهم درتـــــــیعنی نفسی چ          ه برگیرــــدل بیضٔه طاووس خیال است ب

 کن آهی به جگرگیربادی به قفس فرض           ستکه طرب مایٔه هستیاین صبح امیدی

 ه سرگیرــــونهد دست بـگرتاج به فرق ت           ه آتش همه یاس است ندامتـــــــاقبال ب 

  رگیرـام سحــــخمیازه بهار است نفس ج            و اقامتــــــدر محفل هستی منشین مح 

  یررپرواز شررگـه بینی پـــــهر سنگ ک            نگاه تپشهاستـــرکمیــــودگی دهــــــآس

  گیربر هرچه زنی دست همان موج گهر            پش دلــاند از تگ دو جهان ریختهـــرن

 ه زرگیرــر پروانه بـــــای شمع زآتش پ             ا وقف تلف نیستـــزد طلب اهل وفـــم

 رگیرـر سر مویم ره صحرای دگـوهـــگ             نشین است کوی تو همین خاک امید به 

  بر گیرـس خر طاووــن در پــاز نامٔه م             که دلی خون نشد آنجا رفی ننوشتمــــح 

  مرگیرـه نیابی به گریبان به کـــدستی ک          اسباب جنون نیستبیحاصلی است آنچه ز

  ر گیرـــت سفـرسی مفــر بــای گتا آبله           ری نیستــبیدل به ره عشق ز منزل اث
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
  برد نام پر بالین مگیروابم از سر میــــــخ        همنشین با من ز تشویش هوسها کین مگیر

  بار بر دوش دل از ضبط نفس سنگین مگیر         وقف خفته استــکاروان صبح و سامان ت
  جان اینقدرها دامن تمکین مگیر رانــــای گ    مشت خاکت از فسردن بر زمین جا تنگ کرد

  ابل تضمین مگیرــــــتذل را قـــاین خیال مب          نتاد من دل بستـــــآید به فکر یحیف می
 یک مژه تخمین مگیربیش ازعرض دهرطول و         بر گشاد چشم موقوف است تسخیر جهان

  ین مگیرــز غبار چـــــزین بلندیهای دامن ج           پرور است دستگاه عالم اسباب وحشت 
  شاهین مگیر صید اگر خواهی به جز پرواز از این           اندپرفشان رنگی به دست اختیارت داده
  نای زین مگیرـگ از حــــــای بهار آگهی رن     ای استعالمی پا در رکاب وهم عبرت خانه

 ه این آیین مگیرـــدست معذوری اگر گیری ب        ای بسا خاکی که از برداشتن بر باد رفت
  رچند دل باشد، مبین مگزین مگیرـــنه هـــــآی         وار خودبینان مباشـــــتکلف تابع اطبی 

  رفتن کین مگیرـــوانی ترک صحبتها گـــا تــت         دــر رنجت رســاگاز نفاق دوستان بیدل 
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