
 

 

 

  . . . عشق یعنی
 

 تـــــــــسوختن ، خاموشی ، سازندگیس     عشــق یعنی مدعای زندگیســــت  

  ــنــــــــحرف ھا و نغمھ ھای دلنشیـــــ    عــشق یعنی شعر ھای آتشــــــین   

  ـت از روز ازلـــــــــارزش واالســـــــ    عشق یعنی یک رباعی یک غزل   

  رف و کالمـــــــا و توست بی حدرک م      عشق یعنی رمز و پیغام و سالم   

  اقوق و اشتیــــــــــبوسھ ھای داغ و ش    عشق یعنی دوری و ھجر و فراق   

  وابــــکل ما را جـــــھر سوءال و مشـ    عشق یعنی التــھاب و اضطراب   

  ــردان دلـــــرگـــــــآتــــــش ناالن و س    عشق یعنی جرقــــھء سوزان دل   

  ج و غم و درد فزونــــــــنت و رنـــمح    عشق یعنی خلط مستـــی و جنون   

  ومــــــش  صــــــدقھء نــــاز و ادایت می    عشــــق یعنـــی من فدایت میشوم   

  تـی بی عشق گمــــراھی ماســــــزندگ    عشق یعنـــــی پایداری و وفاست   

  وق جستن استـــراه وصلت را بھ معش    عشق یعنی چشم خود بین بستن است   

حبــــم و آئیـــــرســـ     عشق یعنــــی در ھوا پر پر زدن   َ   ر زدنــت ســـن م



 

 

  ریھ بودم خنـــــده امــــــعشق یعنی گ    عشق یعنـــــی مرده بودم زنده ام   

  ور آرامی و نوشم برفتـــخواب و خ    عشق یعنــــی آمد و ھوشم برفت   

  راــــــم گریــــھ و زاری و تاب و تب    عشق یعنــی اصل ھر مطلب مرا   

  کـــــاز لئیمان نفرت و دوری و رش    اری و اشک عشق یعنی نوحھ و ز  

  انـــــکــــرده رنجش قامت من را کم    ؟ عشق یعنی پیر را ســازد جوان  

  ــزانــــــسختــی و تنــھائی و رنگ خ    عشق یعنــی گریھ و اشک و فغان   

  ـکار عجبــــــبوسھ و پیـــغام و افـــــ    عشــق یعنی لذت و کیف و طرب   

ِشتیعشــق گــر     عشق یعنــی تک تک قلبـــــم شنو      کی دروـــــبکن اش ک

 ارــــــــمبتـــــال بر درد بی درمــــان ی    یار عشق یعنــــــی کشتھء چشمان   

  امیـــل و رفیقـــــھن و مامان و فـــمیـ    عشق یعنی درک و احساس عمیق   

  واس دلـــــاضطراب و وحشت و وس    عشق یعنـــی بھترین احساس دل   

  تــــــکوه و صـحرا دولت آباد من اس    عشق یعنی قیس و فرھاد من است   

حبت یک درو   َ   رودــــــیک  ترنم یک س یک تبـــلور    د عشـق یعنی یک م

  ختنــــــمــــــردن و جان باختن و آوی    عشق یعنی اشــک حسرت ریختن   

  مارــــــعشق یعنـــــی رنج ھای بی ش    عشق یعنی لحظھ ھای انتـــــــظار   

 تــــــ، ھمزیستــی و راستیساھمیـــب    عشق یعنی دوستــــــی و آشتیست   

  ماهـــ، روز و شب ندارم خواب راحت    راه  عشق یعنی غم بھ جانم کرده  

  ــــکایت میـــکنددائی ھا شــــــــــاز ج    عشق یعنـــــــی نی حکایت میکند   

  ـری در فلکـــی با عشق سیـــــــزندگ    عشق یعنـــی خون ما باشد بھ رگ   

  برـــعشق باشد سازش و تسکین و ص    عشق یعنی گریھ کردن ھمچو ابر   

  ــــر ماھی و صدفـــــــاندرون بحــــ    ھدف  عشق یعنــی یک حقیقت یک  

  بــــــھ ای زان کنج لــــبا عالج بوسـ    عشق یعنــی یک مریض پر ز تب   

  حرا شدنـــــاکن صـــھمچو مجنون س    عشق یعنــی شعلھ ھا برپا شــــــدن   

  ابد سجده ھا با چشم ترـــــو عـــــھمچ    عشق یعنـــــی شب نھ خفتن تا سحر   

  دنــــسر بھ کف سرشار و بی پروا ش    سوا شدن عشق یعنی در جھــان ر  
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