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(🌸🌺🌹❤❤🌹🌺🌸) 
 

 .ساز ترانه یولشاه و استاد  نوازیاحمد ن استاد فضل یها نیاز بهتر یکی

 

 :آهنگ شعر

 بارهایبه طرف جو نیرسته از زم بنفشه

 تارها شیزلف خو ز نیگسسته حورع ای و

 

 خورم یبه بانگ کوس م خورم یشراب م ار من

 خورم یرؤوس م یعل یده من یها هـالـیـپ      

 خورم یمجوس م یم چشم یشراب گبر م   

 که خو کنم به برگ کوکنار ها مـیـه جوگـن      

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/shafeybereia/videos//1996892853867811 
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 2از 2

 کناره کن یارم آ، ز دشمنـنـک صلح در هـب

 ز دوست استشاره کن دهد یدلت ره ار نم

 پاره کن شیز زلف خو یی چو سبحه رشته ایو 

 ج انتظارهاـدم ز رنز آمکه سخت عاج     

 

 یا دهیخطا چه د من ز من یمشک بو غزال

 یادهیاز آن خطا رم نیکه همچو آهوان چ

 یا دهیره آرمـن چرا به حجـم یوـبنفشه ب

 یا برده نهیـنشاط س یا دهـیـچ نهیبساط ک

 و دارها رـیـبس است گ یل آشتـبٍساز نق       
 

 کشمیکس نم چیه ز یمنت یرو چیبه ه      کشم یاگر چه مفلسم ز دل نفس نم کنون

 ها د افتقارـمگر بدانکه صدَر هم رهانَ      کشم یبه دادرس نم یستین فغان ز جور
 

 شد ریرنگ ش هعارضش چرا ب )ه(رینخورده ش      شد ریشگوفه از چه پ یبه کودک ندانما

 عشق سر کنم ثیاو حد شیکه پ ینه محرم      ز حال خود خبر کنمدمش  کیکه  یهمدم نه
 

 راغ داردا الیخ یتJو طلعـحـم ادـیه ـب      راغ )باغ( داردا یهوا یهر کسبهار  نیا در

 دل منست و بس که درد و داغ داردا نیهم     کف چراغ دارداب یجام م شب ز رهیبه ت

 عشق گلعذارها زخون ز چو الله پر جگر
 

 شد ریغافل از خودت جهان تورا اس یکه گشت      شد ریجوان بود از چه پ تکه همت ندانما

 ها چو الله پُر زخون ز داغ گلعذار مـدل      زار ها کشت انـیـ... مدیبس است ص

 کنار آبشار ها
 

 ز دوست استشاره کن یدهددلت ره ار نم     کناره کن یصلح در کنارم آ، ز دشمن به

 پس استخاره کن به او ببند صد گره وزان      پاره کن شیز زلف خو یی چو سبحه رشته ایو 

 که سخت عاجز آمدم ز رنج انتظار ها

 ها بعد انتظارد ز ـار شـا بهـتـبُ  اـیـب

  
 

 سپاس  جهان

 .ختند و اجازه نشر آن را به ما دادندسا کیرا با ما شر بایآهنگ ز نیکه ا یابو یزمر یاز آقا


