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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 پتهنه درپافغان 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

 

 

 ۲۱/۰۱/۲۰۱۸          حامد فارانی 

 چند مروارید انتخابی
 ناناد هتکنتقدیم به 

  
 نایوگروز هب

 زن بر سرشانـــبرکش آن تیغ چو پوالد و ب  رشانــــو چه ترسی ز سگ الغـــشیرمردا ت

 ود مهترشانــــــلیس بـــه ابــــمه دیوند کــه            بال دروغوچون ملک ساخته خود را به پر

      هین چرا غره شدستی تو به سیم و زرشان  سنگر سر ـــهمه قلبند و سیه چون بزنی ب
 موالنا :از 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سر رشته روشنی
 

 ا همت پستت ندهندـــاین مرتبه ب  تا نیست نگردی ره هستت ندهند

 سر رشته روشنی بدستت  ندهند   چون شمع قرار سوختن گر ندهی

     

 شیخ بهایی :از            

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   دروغ است دروغ
 

 دیث لب دلدار دروغ است دروغـــز حــــج هر چه نبود سخن یار دروغ است دروغ

 ار دروغ است دروغـــنم یـــیر مـغوید ارـگ الـــآنست که او با تو بود در همه حیار 

 رف غمخواری اغیار دروغ است دروغــح هیچکس را بجهان نیست جز او غمخواری

 یار دل آزار دروغ است دروغـــرف اغــــح ا ماست بهر جای تو از جای مروـار بــی

 است دروغ و من نیست ببازار دروغــکه چ آید از حسن فروشی چو سروشی در گوش

 ت عیار دروغ است دروغتفت آن بـــآنچه گ بانـــــــوش لـــر سخن نـــاعتمادی نبود ب

 فاکار دروغ است دروغــیار جـــن اغــــحس یشه باقی حسن استــار وفاپــن آن یــــحس

 وصف یک چیز به بسیار دروغ است دروغ هان دل برگیرـــار یکتا بگزین وز دو جـــی

 دروغ است دروغق هستی اغیار ـــاوست ح ر کج مشنوــــــاز من راست شنو فیض ز ه

 اشق صادق نبودـــز عـــه جــــرم راز بـــمح

 ـ شه /۱۰۵۹ /  ۹۷۷ فیض کاشانی            وی این کار دروغ است دروغـــــد و دعـزاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تفگ ناوتن
 وش خسی نتوان گفتـــخبر صاعقه در گ  سی نتوان گفتـــه کــدل ب  شکدۀـــراز آت

 که سر عشق به هر بوالهوسی نتوان گفت  انه شوم خاکسترـــروانه خموشـــــهمچو پ

 له را با جرسی نتوان گفتــافـــصد قــــمق  ورــزند ای رهــــــزل نـا ره منـــراه زن ت

        سی نتوان گفتـــه پیش مگـــدرد سیمرغ ب  وصله تو محرم اسرار نه ایـــای تنگ ح

 محمود فارانی 
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