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 اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 

 خاطر زخون وضو گرفتهسفر سالمت، مسافر ... مهاجر کوی آرزو ... برای شعری به وزن تو ... 

 گل گلخونه کویره ... تا بباره دو سه شبنم گل من ... پر پروانه اسیره ... تا بخنده دوسه غنچه گل من

********************************** 

 ت ز روی گلها رنگ و بوبگو کجایی تو باغبان باغ امید و آرزو ... ببین که بی تو پریده اس

 آسمون مه گرفته تو کجایی برگ باغ آرزو ... انتظار ماه و هفته که بیایی ای بهار مهربونی

 چه صوت غمگینی میتراود زجمکران بی تو ای پرستو 

********************************** 

 دلبرا گر بنوازی به نگاهی ما را ... خوش تر است گر بدهند منصب شاهی ما را

 .. که محال است جز این گوشه پناهی ما را.چشمی بنما ی به من بی سر و پا گوشه 

 رحمی ای خضر بر این سوختگان بهر خدا ... که نمانده است بجز شعله ی آهی ما را

********************************** 

 نظری به جانب ما کنیچه شود ز راه وفا اگر ... 

 که به کیمیای نظر مگر ... مس قلب تیره طال کنی

 یمن از عقیق تو آیتی ... چمن از رخ تو روایتی

 شکر از لب تو حکایتی ... لب اگر چو غنچه تو وا کنی

  موال موال موال موال موال ....



 

 

 

 

 اسمت و روز قیامت میارم ... تا سراغم بیایی هی میبارم

 هرکسی تو رو نداشت دل نداره ... روی پای عاشقات سر میذارم

 عمریه به تو میگم ای پدرمای چراغ شب من ای سحرم ... 

 تموم آرزوی من همینه ... که یه بار به من بگی ای پسرم

 آسمونا همه زیر پرمه ... تاج عشق تو به روی سرمه 

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ....

 رنج ها و به سنگینی انتظاری می آید از فراسوی تاریخ ... با کوله باری به بزرگی همه 

 زاران روشنایی را  دشتی دروازه پیماید تا  می ایمانپای امید را سوار بر بادبیابان پرفالخن 

 غیبت زدگان هجران کشیده باز گشایدبه روی 

 

 

********************************** 

 

 

 

 مهر، با عطش با بی قراری ی قلهاز کنار  ،میاد اون مرد بهاری ،یه روزی یه روزگاری

 م با این چشامونبینی میاد و میره زمستون، چشامون میشه گلستون، مهدی صاحب زمان و می

 

 

 



 

 

 

 

 نیامدی نیامدی نیامدی نیامدی ...

 زبان اشتیاق دل نیامدی که بنگری 

 به سویت ایستاده بود دست آرزو

 تو نشسته بود پلک عشق هبه را

 به حرف حرف انتظار ... به راه تو نشسته بود پلک عشق

 نیامدی نیامدی

 خوب بهارخارها را بردار ، بوته ای یاس بکار ، باغبان گل سرخ ، پدر 
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