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 2 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
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       7/7/2112                                                                                     دو سروده از مسعود فارانی
 

 جای بهاران خالیست
 

                                                               

 خبراز ما نگرفت  آه ، هرگز
 گشت مقیم                     آن بهاریکه بباغ دیگران

 خبر از الله نشد
 خبر از موج گل و  فصل بهار  

 دستۀ چلچله ها باز نگشت 
 که بخوانند سرود

   تا گـُل از خاک برارد سر و دل تازه کند     
   

 ابرنیسان سر کس سایه نکرد
 جوی خشکیده  فرو رفته بخود 

 تشنه لب منتظر باران است 
 
 مت شهر خمید  قا

 کوکب از ظلمت شب باز رمید 
 سینۀ شب به سیاهی هولناک رسید 

 
 دل تنها شده ام 

 روز و شب غمگین است 
 

 من ازین شهر بال دیدۀ خود بیزارم
 که به تقویم فصولش 

 همه سال 
 جای بهاران خالیست

                           *** 
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پته افغان جرمن آنالین

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

 گاه  صفا بی بهانه می آیمبار هب
 
 

 
 بـــه امتداد زمان، زره دانه می آیم 

               زنوراوست که من عاشقانه می آیم
 

 اگرهزار  زمستان وصدهزار خزان
 گرفته راه مرا، چون جوانه می آیم

 
 هزار ساقب کوکب، بسته گردنه را

 شهاب آتشم و هر زمانه  می آیم
 

 سوی منزل دورچو تیر در کف بادم ب
 هدف ندیدم و آخر کمانه می آیم 

 
 بیار بادۀ گـُل رنگِ عشق و مستی را

 م منگر! من ترانه می آیم!ا به پیری
 

 اگرچه راه مـرا ظلمت غلیظ بـبـست
 چوماهتاب در خشان، شبانه می آیم

 
 صدای عشق اگر در هوای درد شکست

 کنون آتش سوزان زبــانـــه مـی آیم
 

 ز راه خانه شدم دور و مانده ام بکنار
 دوباره میرسم از راه و خانه می آیم

 
 خوانم و  دست دل گیرمزندگی سرود 

 بـــبار گــاه  صفا  بــی بهانه می آیم
      

 دارمشتات )شهر علوم آلمان( 
 


