
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.سايت فرهنگی، اجتماعی، خبری تربت جام: تهيه و تنظيم
 

http://torbatjam.com/
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  بنازم گردش چرخ و فلک را      ببندم شال و ميپوشم قدک را 
  بشويم هر دو دست بی نمک را      بگردم آب درياها سراسر 

  
  دل با غم خوشی ديرم خدايا      تن محنت کشی ديرم خدايا 

  به سينه آتشی ديرم خدايا      زشوق مسکن و داد غريبی 
  

  ر نهم تاجبپوشم جوشن و بر س    من آن رندم که گيرم از شهان باج 
  اگر دارم کشند مانند حالج      فرو نايد سر مردان به نامرد 

  
  که اين تاريک شوانرا چون کرم روج    شی بمو چاره بياموج  ته که می

  ای روج هی واجم که هرگز وا نهگ    هی واجم که کی اين روج آيو گ
  

  اگر خود پادشاهی عاقبت هيچ      اگر زرين کالهی عاقبت هيچ 
  در آخر خاک راهی عاقبت هيچ      ت ببخشند اگر ملک سليمان

  
  ای ره در خرابات ته که نابرده     ای علم سماوات  ته که ناخوانده

  بياران کی رسی هيهات هيهات      ته که سود و زيان خود ندانی 
  

  قدح از دست مو افتاد و نشکست    شب تاريک و سنگستان و مو مست 
   نفتاده بشکستوگرنه صد قدح      اش نيکو نگهداشت  نگهدارنده

    
  بود وصل مو و هجرانم از دوست    بود درد مو و درمانم از دوست 
  جدا هرگز نگردد جانم از دوست    اگر قصابم از تن واکره پوست 

  
  که تا دامان محشر بايدم سوخت     محبت آتشی در جانم افروخت 

  که خياط اجل ميبايدش دوخت      عجب پيراهنی بهرم بريدی 
  

  که هجران چون کند با روزگارت      فکارت نپرسی حال يار دل
  هزارت عاشق با مو چه کارت    ته که روز و شوان در ياد مويی 

  
  وگر دلبر دل و دلرا چه نام است     اگر دل دلبر و دلبر کدام است 

  ندونم دل که و دلبر کدام است      دل و دلبر بهم آميته وينم 
   

  وران پرورانستکه تن از بهر م      نفس شومم بدنيا بهر آن است 
  هرزه بورم بميدان جهانست    ندونستم که شرط بندگی چيست 

  
  هوای ديگری اندر سرم نيست    ته دوری از برم دل در برم نيست 

  تمنای دگر جز دلبرم نيست      بجان دلبرم کز هر دو عالم 
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  جوانی هم بهاری بود و بگذشت    بهار آيو به صحرا و در و دشت 
  دمی که گلرخان آيند به گلگشت       سر قبر جوانان الله رويه

  
  کشت بخون ديدگان آالله می    يکی برزيگرک ناالن درين دشت 
  ببايد کشت و هشت و رفت ازين دشت    همی کشت و همی گفت ای دريغا 

  
  خرم آنانکه اين آالليان کشت    خرم کوه و خرم صحرا خرم دشت  

  همان دشتهمان کوه و همان صحرا     بسی هند و بسی شند و بسی يند 
  

  درازی دو زلفانت مرا کشت     سياهی دو چشمانت مرا کشت 
  خم ابرو و مژگانت مرا کشت    به قتلم حاجت تير و کمان نيست 

  
  اجل قصدم کره و شير ژيونست      شيرمردی بدم دلم چه دونست 

  تنم وا مرگ جنگيدن ندونست     کرد  ز موشير ژيان پرهيز می
    

  يک وصل و يکی هجران پسندد     يکی درد و يکی درمان پسندد 
  پسندم آنچه را جانان پسندد  من از درمان و درد و وصل و هجران 

  
  دال خون شو که خوبان اين پسندند      دال خوبان دل خونين پسندند  

  گروهی آن گروهی اين پسندند    مشتری نيست  متاع کفر و دين بی
  

  کز او گرم است بازار محبت      دلی ديرم خريدار محبت 
  زپود محنت و تار محبت      باسی دوختم بر قامت دل ل

  
  ميان هردو چشمم جای پايت      ی چشمم سرايت  عزيزا کاسه

  نشنيد خار مژگانم بپايت    از آن ترسم که غافل پا نهی تو 
  

  وفا ای بيمروت بگو ای بی      اگر يار مرا ديدی به خلوت  
  تنخواهم دوخت تا روز قيام      گريبانم ز دستت چاک چاکو 

  
  ی کيست کجا آواره و در خانه      ی کيست  نميدانم دلم ديوانه

  ی کيست اسير نرگس مستانه      ی مو  نميدونم دل سر گشته
  

  سخن با ته گرند با ته نشينند    خوشا آنانکه هر شامان ته وينند 
  بشم آنان بوينم که ته وينند      مو که پايم نبی کايم ته وينم 

  
  مبو روجی که چشمم ته مبيناد     دو چشمم درد چشمانت بچيناد 

  اگر گوشم شنيد چشمم مبيناد      شنيدم رفتی و ياری گرفتی 
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  که هر چه ديده بيند دل کند ياد     زدست ديده و دل هر دو فرياد 
  زنم بر ديده تا دل گردد آزاد     بسازم خنجری نيشش ز فوالد 

  
  وگر رويد کسش هرگز مبوياد    بيته يارب به بستان گل مروياد 
  رخش از خون دل هرگز مشوياد      بيته هر گل به خنده لب گشايد 

  
  بال و پرم کرد فراقت مرغ بی      غم عشقت بيابان پرورم کرد 

  صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد    بمو واجی صبوری کن صبوری 
  

  نه حرفی وانويسند و نه خوانند      خوشا آنانکه هر از بر ندانند 
  ازين گو گل روند آهو چرانند    چو مجنون سر نهند اندر بيابان 

  
  ببارش هر کسی دستی برآرد      نهالی کن سر از باغی برآرد 
  اگر بر جای ميوه گوهر آرد      برآرد باغبان از بيخ و از بن 

  
  مثال شعله خشک وتر ندونند      خوشا آنانکه پا از سر ندونند 
  سرائی خالی از دلبر ندونند      کنشت و کعبه و بتخانه و دير 

  
  تن و جانی بجز جانان ندانند     ا آنانکه تن از جان ندانند خوش

  بدرد خويشتن درمان ندانند    بدردش خو گرند ساالن و ماهان 
  

  که سر پيوسته در پای ته ديرند      خوشا آنانکه سودای ته ديرند 
  که اندر دل تمنای ته ديرند       بدل ديرم تمنای کسانی 

   
  زندان آدم را همه بردکه فر      الهی گردن گردون شود خرد 
  همه گويند فالن ابن فالن مرد      يکی ناگه که زنده شد فالنی 

  
  گريبان تا بدامانم بسوزد    دگر شو شد که مو جانم بسوزد 

  همی ترسم که ايمانم بسوزد       برای کفر زلفت ای پريرخ 
  

  زدرد و محنت آزادی مبيناد      دلم بی وصل ته شادی مبيناد  
  الهی هرگز آبادی مبيناد      مقدم تو خراب آباد دل بی 

  
  پريشان روزگارم تا کی و چند    پسندی خوار و زارم تا کی و چند 

  گری سربار بارم تا کی و چند     ته که باری ز دوشم برنگيری 
  

  مه نو زابرويت آزرم دارد    خور از خورشيد رويت شرم دارد 
  ردزبان دل بذکرت گرم دا    بشهر و کوه و صحرا هر که بينی 
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  فلک بر گردنم زنجير دارد      غريبی بس مرا دلگير دارد 
  که غربت خاک دامنگير دارد      فلک از گردنم زنجير بردار 

  
  خمار آلوده با جامی بسازد      دل عاشق به پيغامی بسازد 
  رياضت کش ببادامی بسازد      مرا کيفيت چشم تو کافيست 

  
  ت از گل بداريدباغبانان دو دس      الله کاران دگر الله مکاريد  

  بيخ گل بر کنيد و خار بکاريد      اگر عهد گالن اين بو که ديدم 
     

  گلم واچيد و خوابم را زيان کرد    شوانم خواب در مرز گالن کرد 
  هزاران خار بر گل پاسبان کرد    باغبان ديد که مو گل دوست ديرم 

   
  چنان گيجم که کافر هم مويناد    گيج و ويجم که کافر گيج ميراد 

  شمع و پروانه را پرويج ميداد    بر اين آئين که مو را جان و دل داد 
  

  يقين از بند و از زندان نترسد    هر آنکس عاشق است از جان نترسد 
  که گرگ از هی هی چوپان نترسد      دل عاشق بود گرگ گرسنه 

  
  پريشانم پريشان آفريدند      مرا نه سر نه سامان آفريدند 
  مرا از خاک ايشان آفريدند     خاک پريشان خاطران رفتند در

  
  چو آن ويران که گنجش برده باشند    چو آن نخلم که بارش خورده باشند 
  که رودان عزيزش مرده باشند    چو آن پيری همی نالم درين دشت 

  
  جنون سری ز سودای ته باشد      بال رمزی ز باالی ته باشد 

  ه باشدکه پنهان در تماشای ت      بصورت آفرينم اين گمان بی 
  

  هميشه با دل خرم نشينند      خوشا آنان که با ته همنشينند 
  که گستاخانه آيند و ته بينند    همين بی رسم عشق و عشقبازی 

  
  گذر بايد کنی آخر لب گور    اگر شيری اگر ميری اگر مور  

  که مورانت نهند خوان و کنند سور      دال رحمی بجان خويشتن کن 
  

  خيال خط و خالت در نشی يار      زدل نقش جمالت در نشی يار 
  که تا وينم خيالت در نشی يار      مژه سازم بدور ديده پرچين 

  
  نه خان ديرم نه مان ديرم نه لنگر      قلندر  مو آن رندم که نامم بی

  چو شو آيو به خشتی وانهم سر     چو روج آيو بگردم گرد گيتی 
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  ن تيرسبک دستی بزد بر بال م      جره بازی بدم رفتم به نخجير 
  هران غافل چرد غافل خورد تير     برو غافل مچر در کوهساران 

  
  غريبی و اسيری و غم يار    سه درد آمو بجانم هر سه يکبار 

  غم يار و غم يار و غم يار      غريبی و اسيری چاره ديره 
  

  منم آن آتشين دل ديدگان تر    تويی آن شکرين لب ياسمين بر 
  دازد آتشت بر آب شکرگ     از آن ترسم که در آغوشم آيی 

  
  بنوشه جو کنارانم تويی يار      آالله کوهسارانم تويی يار 

  اميد روزگارانم تويی يار      ای بی  آالله کوهساران هفته
   

  جدا از گلعذارم کردی آخر      فلک زار و نزارم کردی آخر 
  شش و پنجی بکارم کردی آخر       ی نرد محبت  ميان تخته

  
  سرانجامت بود جا در ته گور     ور اگر شيری اگر ببری اگر ک

  بگردش موش و مار و عقرب و مور    تنت در خاک باشد سفره گستر 
  

  دال اصال نترسی از ته گور      دال اصال نترسی از ره دور 
  ی مور شوی بنگاه مار و النه      دال اصال نميترسی که روزی 

  
  به سرو قدت ای زيبنده رخسار     بروی ماهت ای ماه ده و چار 

  بدياری ندارم مو سر و کار    ه جز عشقت خيالی در دلم نی ک
  

  واتم آالليا کی چينمت بار      ای در دامن خار  ديم آالله
  درخت دوستی دير آورد بار      بگفتا باغبان معذور ميدار 

  
  نهال قامتش نخلی است نوبر     گلش در زير سنبل سايه پرور 
  فغان برآورچو بلبل ناله و ا      زعشق آن گل رعنا همه شب 

  
  دلم تنگه شبی با مو بسر بر      دمی بوره بوين حالم ته دلبر 

  به جای گل زنم مو دست بر سر    ته گل بر سر زنی ای نو گل مو 
   

  طبيبم آوريد دردم کريد چار      دلم زار و دلم زار و دلم زار 
  کره در مون دردم را بناچار     طبيبم چون بوينه بر موی زار 

  
  زهر در کاسه ديرم ای نکويار     رم ای نکويار بی تو تلواسه دي

  مصاحب اين سه ديرم ای نکويار    ميم خون گريه ساقی ناله مطرب 
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  نه روز از شو شناسم نه شو از روز    جدا از رويت ای ماه دل افروز 
  همه روزم شود چون عيد نوروز      وصالت گر مرا گردد ميسر 

  
  حر از مو بياموزبوره آه س      بوره بلبل بناليم از سر سوز 
  آرامم شو و روز مو از بهر دل      تو از بهر گلی ده روز نالی 

  
  سرشک از ديده بارانم شو و روز    مو که سر در بيابانم شو و روز 
  هميدونم که نالونم شو و روز     نه تب ديرم نه جايم ميکند درد 

  
  درازی شب از بيمار واپرس    غم و درد مو از عطار واپرس 

  تو که جان و دلی يکبار واپرس    کی صد بار پرسند خاليق هر ي
  

  تو يار بيکسان مو مانده بيکس       خداوندا بفرياد دلم رس 
  خدا يار مو چه حاجت کس      همه گويند طاهر کس نداره 

  
  باشک ديدگانم دادم آبش     گلی که خود بدادم پيچ و تابش 
  بشگل از مو ديگری گيرد گال      درين گلشن خدايا کی روا بی 

  
  قدر سری ز زلف مشگبارش     قضا رمزی زچشمان خمارش 
  نکويان جهان آئينه دارش      مه و مهر آيتی ز آنروی زيبا 

  
  بديدم قبر دولتمند و درويش    به قبرستان گذر کردم کم وبيش  
  نه دولتمند برده يک کفن بيش    نه درويش بيکفن در خاک رفته 

  
  فانت حمايل کن بوره پيشدو زل    شب تار است و گرگان ميزنند ميش 

  بگو راه خدا دادم بدرويش      از آن کنج لبت بوسی بموده 
  

  بخون ريزی دلش اصال نگفت اف    فلک نه همسری دارد نه هم کف 
  چراغ دودمانيرا کند پف      ی کارش همينه  هميشه شيوه

  
  ببالينم نهند خشت و گل و سنگ    وای آن روجی که در قبرم نهند تنگ 

  نه دست آنکه با موران کنم جنگ      بگريزم ز ماران نه پای آنکه 
  

  زده آئينه هر نام بر سنگ    دلی ديرم چو مو ديوانه و دنگ  
  هر آن يارش تويی چه نام و چه ننگ      بمو واجند که بی نام و ننگی 

  
  ی ناموس بر سنگ ز دستم شيشه      دلی ديرم ولی ديوانه و دنگ 
  امان دلبر برزنم چنگکه در د      ازين ديوانگی روزی برآيم 
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  نگشتم يک زمان من شاد از اين دل    خدايا داد از اين دل داد از اين دل 
  بر آرم من دو صد فرياد از اين دل    چو فردا داد خواهان داد خواهند 

  
  نهم داغ غمت چون الله بر ديل     ی نيل  دال پوشم ز عشقت جامه

  ور سرافيلوز آن دم تا دم ص    دم از مهرت زنم همچون دم صبح 
  

  ز غم در اضطرابی ای دل ای دل    چرا دايم بخوابی ای دل ای دل 
  که شايد کام يابی ای دل ای دل    بوره کنجی نشين شکر خدا کن 

  
  بسوجم عالم ار برهم زنم بال    الحال  مو ام آن آذرين مرغی که فی

  بسوجه گلشن از تاثير تمثال     مصور گر کشد نقشم به گلشن 
  

  ز رنگ روی تو دلخونم ای گل      مفتونم ای گل ز بوی زلف تو 
  تو چون ليلی و من مجنونم ای گل      من عاشق زعشقت بيقرارم 

  
  به بختم گريه و زاری گره دل      بشم واشم که تا ياری گره دل 

  که از جان و دلت ياری گره دل      بگردی و نجوئی يار ديگر 
    

  ای دل ای دلهمه فکر و خيالی     چرا آزرده حالی ای دل ای دل 
  بوينم تا چه حالی ای دل ای دل      بساجم خنجری دل را برآرم 

  
  بمو دايم به جنگی ای دل ای دل    مگر شير و پلنگی ای دل ای دل 

  بوينم تا چه رنگی ای دل ای دل      اگر دستم فتی خونت بريجم 
  

  مطيع نفس و شيطانی چه حاصل    دال غافل ز سبحانی چه حاصل 
  تو قدر خود نميدانی چه حاصل      از ماليک بود قدر تو افزون 

  
  حرامم بی ته بی آواز بلبل      حرامم بی ته بی آالله و گل 
  کشم در پابی گلبن ساغر مل      حرامم بی اگر بی ته نشينم 

  
  شو و روزان در آزارم ازين دل      خدايا خسته و زارم ازين دل 

  م ازين دلزمو بستان که بيزار     مو از دل نالم و دل نالد از مو 
  

  مرا وصل آموه و هجران چه حاصل    مرا درد آموه و درمان چه حاصل 
  سر سوته کله ياران چه حاصل      بسوته بی گل و آالله بی سر 

  
  به دريا بنگرم دريا ته وينم    به صحرا بنگرم صحرا ته وينم 
  نشان روی زيبای ته وينم    بهر جا بنگرم کوه و در و دشت 
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  غمم همصحبت و همراز و همدم      م غم غمم غم بی و همراز دل
  مريزا بارک اهللا مرحبا غم      غمت مهله که مو تنها نشينم 

  
  که جام شرک و خود بينی شکستم      مو آن دل داده يکتا پرستم 

  محمد را کمينه چاکرستم      منم طاهر که در بزم محبت 
  

  سرستم من آن سوزنده شمع بی      من آن مسکين تذروبی پرستم 
  برستم يکی خشکيده نخل بی      آخرت کردم نه دنيا نه کار 

  
  گنه از برگ و باران بيش ديرم      مو از قالوا بلی تشويش ديرم 

  مو از ياويلنا انديش ديرم      اگر التقنطوا دستم نگيرد 
  

  وگر نائی به هجرانت گداجم      اگر آئی بجانت وانواجم 
  بساجمبميرم يا بسوجم يا     ته هر دردی که داری بر دلم نه 

  
  بشم از چين و ما چين دورتر شم      بشم واشم ازين عالم بدر شم 

  که اين دوری بسه يا دورتر شم      بشم از حاجيان حج بپرسم 
  

  جهازم چوب و خرواری ببارم    مو که چون اشتران قانع به خارم 
  هنوز از روی مالک شرمسارم      بدين مزد قليل و رنج بسيار 

    
  سراپايی بجز دلبر ندونم     ندونم مو آن رندم که پا از سر 

  بغير از ساقی کوثر ندونم      دالرامی کز او دل گيرد آرام 
  

  يکی عشق و دگر در دهر فرديم      عزيزا ما گرفتار دو درديم 
  جمالت يک نظر ناديده مرديم   نصيب کس مباد اين غم که ما راست 

  
  بدل مهر مه روی ته ديرم      بسر شوق سر کوی ته ديرم 

  ته ای هر سو نظر سوی ته ديرم      ی من  ی من قبله  کعبهبت من
  

  خيالت مونس شبهای تارم      بوره ای روی تو باغ بهارم 
  بغير عشق ته کاری ندارم      خدا دونه که در دنيای فانی 

  
  بدل جز ته تمنائی نديرم      بسر غير ته سودائی نديرم 

  يرمبجز جان هيچ کاالئی ند      خدا دونه که در بازار عشقت 
  

  هزار آتش بجان افروته ديرم      هزاران غم بدل اندوته ديرم 
  هزاران مدعی را سوته ديرم      بيک آه سحر کز دل برآرم 
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  چو نقطه بر سر حرف آمدستم    مو آن بحرم که در ظرف آمدستم 
  الف قدم که در الف آمدستم      بهر الفی الف قدی بر آيو 

  
  ی حاصالنم چون ننالممو کز ب      مو کز سوته دالنم چون ننالم 

  مو که دور از گالنم چون ننالم      بگل بلبل نشيند زار نالد 
    

  ز جور يار و چرخ پير نالم      شبی نالم شبی شبگير نالم 
  گهی چون شير در زنجير نالم     گهی همچون پلنگ تير خورده 

  
  ی خود در فغانم ز آه و ناله      دال از دست تنهايی بجانم 

  کند فرياد مغز استخوانم      دايی شبان تار از درد ج
  

  نه از آموزش استاد ديرم      غم عشق تو مادر زاد ديرم 
  خراب آباد دل آباد ديرم      بدان شادم که از يمن غم تو 

  
  چو مو دلها پر از درد چه سازم     همه عالم پر از کرد چه سازم 

  همواز طالعم زرد چه سازم      بکشتم سنبلی دامان الوند 
  

  بطرف سبزه و آب روان شم     م و سير گالن شم  قدح بر گير
  وايم مست و بسيرالليان شم      دو سه جامی زنم با شادکامی 

  
  در آن آتش دل و جان سوته ديرم      زعشقت آتشی در بوته ديرم 

  بمژگان خاک پايش روته ديرم    سگت ار پا نهد بر چشمم ايدوست 
  

  پا بسوجمفلک را جمله سر تا       به آهی گنبد خضرا بسوجم 
  چه فرمائی بساجی يا بسوجم      بسوجم ار نه کارم را بساجی 

  
  اگر چشمم بدوزی دوته خواهم    اگر جسمم بسوزی سوته خواهم 

  گلی همرنگ و همبوی ته خواهم      اگر باغم بری تا گل بچينم 
  

  که الله سر بر آره مو بچينم      سر کوه بلند چندان نشينم 
  نگار بيوفا چون مو گزينم        االله بيوفا بی بيوفا بی 

  
  جگر پر سوز و پر درد آيم و شم    ز وصلت تا بکی فرد آيم و شم 

  مو تا کی با رخ زرد آيم و شم      بموگوئی که در کويم نيايی 
  

  گل و سنبل ز رخسار ته چينم     خوشا روزی که ديدار ته وينم 
  جمالت ای نگار نازنينم    بيا بنشين که تا وينم شو و روز 
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  وجودم آتشينه چون ننالم      ر و حزينه چون ننالم دلم زا
  چو مرگم در کمينه چون ننالم      بمو واجن که طاهر چند نالی 

  
  گلستان آذرستان بچشمم      بيته گلشن چو زندان بچشمم  
  همه خواب پريشان بچشمم      بيته آرام و عمر و زندگانی 

  
  ره هستمبروز از درد و غم بيچا      بشو ياد تو ای مه پاره هستم 

  مويم که در جهان آواره هستم      تو داری در مقام خود قراری 
  

  زالله داغ بر دل بيش ديرم    مو از جور بتان دل ريش ديرم 
  من شرمنده سر در پيش ديرم    چو فردا نامه خوانان نامه خوانند 

  
  مرکب گيرم از خون رگانم      قلم بتراشم از هر استخوانم 

  نويسم بهر يار مهربانم      ی دل  بگيرم کاغذی از پرده
  

  ته دانی حاجتم را مو چه واجم      الهی ار بواجم ور نواجم 
  وگر محروم سازی مو چه ساجم      اگر بنوازيم حاجت روا بی 

  
  دمی با ساقی کوثر نشينم      شبی خواهم که پيغمبر ببينم  
  در آن گلشن گل شادی بچينم      بگيرم در بغل قبر رضا را 

  
  هميشه زهر غم در شيشه ديرم      يشه ديرم زهجرانت هزار اند

  فغان و آه و زاری پيشه ديرم    ز نا سازی بخت و گردش چرخ 
  

  مکن منعم گرفتار دلستم      بروی دلبری گر مايلستم 
  ی اين قافلستم که من وامانده      خدا را ساربان آهسته ميران 

  
  هزاران ناله و فرياد ديرم     ز دست چرخ گردون داد ديرم 

  چگونه خاطر خود شاد ديرم       دستانم با خس و خار نشنيد
  

  که در هر ملک و هر شهری غريبم    مو آن محنت کش حسرت نصيبم 
  بوينی مرده از هجرحبيبم    نه بو روزی که آيی بر سر من 

  
  به اغياری سر و کاری نديرم      بغير ته دگر ياری نديرم 
  يرمکه اصال روی بازاری ند      بدکان ته آن کاسد متاعم 

  
  بدستی جام و دستی شيشه ديرم    مو آن رندم که عصيان پيشه ديرم  

  من از حوا و آدم ريشه ديرم      اگر تو بيگناهی رو ملک شو 
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  در آتش گر بسوزند استخوانم      به خنجر گر برآرند ديدگانم 
  نگيرم دل ز يار مهربانم      اگر بر ناخنانم نی بکوبند 

  
   ماه رويت آيو در کنارمکه      همه شو تا سحر اختر شمارم 

  گذاری تا بکی در انتظارم     شوان گوشم بدر چشمم براهت 
  

  سخنها واکريم غم وانمائيم      بيا سوته دالن گردهم آئيم 
  هر آن سوته تريم وزنين تر آئيم      ترازو آوريم غمها بسنجيم 

  
  وای ازين دل که آزارد مدامم    وای ازين دل که نی هرگز بکامم 

  نچيده دانه اندازد بدامم     که چون مرغان وحشی وای ازين دل
  

  به اين بی خانمانی برکياشم      به اين بی آشنايی برکياشم 
  ته از در گر برونی برکياشم      همه گر مو برونند واته آيم 

  
  مو آن محنت نصيب سخت جانم      ی بی خانمانم  مو آن آزرده

  يشش دوانمکه هر بادی وزد پ    مو آن سرگشته خارم در بيابون 
  

  زدست يار بی پروا بناليم      بوره سوته دالن با ما بناليم 
  اگر بلبل نناله ما بناليم      بشيم با بلبل شيدا به گلشن 

  
  گل و سنبل به ديدار تو چينم      بوره روزی که ديدار ته وينم 

  که تا سيرت بوينم نازنينم    بوره بنشين برم ساالن و ماهان 
  

  نويد وصل تو تا نشنوستم      ستم  به عشقت ای دالرا نگرو
  بجز اندوه و خواری ندروستم      بدل تخم وفايت کشتم آخر 

  
  کمند عنبرين تار ته وينم    خوش آنساعت که ديدار ته وينم 

  مگر آن دم که رخسار ته وينم      نوينه خرمی هرگز دل مو 
  

  کسی خواهد که پيغامش رسونم     دلم دور است و احوالش ندونم 
  که ديداری بديدارش رسونم       مرگم مهلتی ده خداوندا ز

  
  از آنرويی که هر دو تيره روجيم      بوره يکدم بناليم و بسوجيم 
  نبو جز درد و غم يک عمر روجيم      ته بلبل حاش هللا مثل مو نی 

  
  رخم گردين و خاکين چه واجم      دلم دردين و نالين چه واجم 
  ادين چه واجمبصد مذهب من      بگرديدم به هفتاد و دو ملت 
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  که دور افتاده از يار و ديارم      از آن انگشت نمای روزگارم 
  بجز بر سرزدن چاره ندارم      ندونم قصد جان کردن بناحق 

  
  که گريان در ته سنگ مزارم      از آن دلخسته و سينه فگارم 
  سرا پا شور دارم شر ندارم      بواجندم که ته شوری نداری 

  
  کسی واقف نبو از درد و سوزم      بدل درد غمت باقی هنوزم 
  به سوز مو نبو کافر به روزم      نبو يک بلبل سوته به گلشن 

  
  بهر گردش زند آتش بجانم      فلک کی بشنود آه و فغانم 

  بکام دل نگردد آسمانم    يک عمری بگذرانم با غم و درد 
  

  وامو پر بد مکه که دردمندم      نذونی ای فلک که مستمندم 
  چو رشته مو بسامانت ببندم    ی ببينی بيک گردش که ميکرد

  
  ز جورت در گدازه استخوانم      کنون داری نظر گو واکيانم  

  که آهم تير بو ناله کمانم      ای بيداد پيشه  بکه انديشه
  

  ندونم در سفر يا در حضر بيم      ز حال خويشتن مو بيخبر بيم 
  همين ذونم که عمری دربدر بيم      فغان از دست تو ای بيمروت 

  
  مو در گلخن به خاکستر نشينم      گلستان جای تو ای نازنيننم 

  چو ديده واکرم جز ته نوينم   چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا 
  

  کافرم گر منی آبش بدارم      کافرم گر منی آالله کارم 
  دو صد داغ دل از آالله دارم      کافرم گر منی نامش برم نام 

  
  لوک مست سر قطارممگر مو       غم عالم همه کردی ببارم 

  فزودی هر زمان باری ببارم     مهارم کردی و دادی به ناکس 
  

  هزاران ملک عقبی گر بدارم      هزاران ملک دنيا گر بدارم 
  که بی روی تو آنرا گر بدارم      بوره ته دلبرم تا با ته واجم 

  
  به آب ديدکان کشتی برانم     تو خود گفتی که مو مالح مانم 

  درين دريای بی پايان بمانم    غرق وابو همی ترسم که کشتی 
  

  ی نيلی لباسم زدی بر خمره      فلک بر هم زدی آخر اساسم 
  بکن آخر ازين دنيا اساسم     اگر داری برات از قصد جانم 
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  چرا از نازنينم دور باشم    مو که مست از می انگور باشم 
  چرا از دود محنت کور باشم      مو که از آتشت گرمی نوينم 

  
  به سينه اش خنجری تا دسته وينم      شمنت را خسته وينم الهی د

  سحر آيم مزارش بسته وينم      سر شو آيم احوالش بپرسم 
  

  گهی ناالن گهی گريان چرايم      نميدانم که سرگردان چرايم 
  ندانم مو که بيدرمان چرايم    همه دردی بدوران يافت درمان 

  
  م چون ننالمشکسته پر و بال      مو که آشفته حالم چون ننالم 

  تو آيی در خيالم چون ننالم      همه گويند فالنی چند نالی 
  

  براهت تا سحر در انتظارم    يک شمارم  شوان استارگان يک
  زديده اشک چون باران ببارم     پس از نيمه شوان که ته نيايی 

  
  بدين بيخانمانی واکيان شم      خدايا واکيان شم واکيان شم 
  ته که از در برانی واکيان شم       همه از در برانند سوته آيم

  
  مو آن محنت نصيب سخت جانم      ی بی خانمانم  مو آن دلداده

  که چون بادی وزد هر سو دوانم    مو آن سرگشته خارم در بيابان 
  

  غم و سوز وگدازم با که واجم      نميدانم که رازم با که واجم 
  واجمدگر راز و نيازم با که     چه واجم هر که ذونه ميکره فاش 

  
  ز وصلت بی نوا چند آيم و شم      سر کويت بتا چند آيم و شم  
  نترسی از خدا چند آيم و شم      بکويت تا ببيند ديده رويت 

  
  بوره ليلی و مجنونی بسازيم     بوره کز ديده جيحونی بسازيم 
  بوره کز نو فريدونی بسازيم     فريدون عزيزم رفتی از دست 

  
  ه ميخواهی ازين حال خرابمچ      دو زلفانت گرم تار ربابم 

  چرا هر نيمه شو آيی بخوابم      ته که با مو سر ياری نداری 
  

  مهل در محنت و درد فراقم      بيا يک شو منور کن اطاقم  
  که همجفت غمم تا از تو طاقم    به طاق جفت ابروی تو سوگند 

  
  در آن آتش دل و جان سوته ديرم      ز عشقت آتشی در بوته ديرم 

  بمژگان خاک راهش رو ته ديرم    نهد بر چشم ای دوست سگت ار پا 
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  روج روشن شو تار به چشمم      بيته بالين سيه مار به چشمم 
  گلستان سربسر خار به چشمم      بيته ای نو گل باغ اميدم 

  
  بيا تا پای دل از گل برآريم      بيا تا دست ازين عالم بداريم 

  وئی بکاريمبيا تا تخم نيک      بيا تا بردباری پيشه سازيم 
    

  اگر آهی کشم انديشه ديرم      دلی نازک بسان شيشه ديرم 
  مو آن نخلم که در خون ريشه ديرم    سرشکم گر بود خونين عجب نيست 

  
  سرشک سرخ و روی زرد مو بين      بيا جانا دل پردرد مو بين 

  همه برجان غم پرورد مو بين      غم مهجوری و درد صبوری 
  

  دل ريشم ز دردت ريشتر کن      الهی سوز عشقت بيشتر کن 
  بجانم صد هزاران نيشتر کن      ازين غم گر دمی فارغ نشينم 

  
  از او پرسم که اين چين است و آن چون    اگر دستم رسد بر چرخ گردون 
  يکی را نان جو آلوده در خون    يکی را ميدهی صد ناز و نعمت 

  
  انآوش از ديده دادم صبح و شام      گلی کشتم باين الوند دامان 

  برد بادش سر و سامان بسامان    چو روج آيو که بويش وا من آيو 
  

  وگر بی پا و دستيم از ته ايمان      اگر مستان هستيم از ته ايمان 
  بهر ملت که هستيم از ته ايمان     اگر گبريم و ترسا ور مسلمان 

  
  همه خونی همه خونی همه خون     دال خونی دال خونی دال خون  

  چو مجنونی چو مجنونی چو مجنون      عذاری ز بهر ليلی سيمين 
  

  نشينن هر دو پا پيچن به دامان    خوشا آنان نه سر دارند نه سامان 
  بياد روی دلداران مدامان    شو و روزان صبوری پيش گيرن 

  
  مو آئين کس مبو در دين و آئين      بعالم کس مبادا چون من آئين 

  آئين بی مو آئينمو آئين بی مو     هر آنکو حال موش باور نميبو 
  

  مکه کاری کز آن گردی پشيمان    بوره ای دل بوره باری بشيمان 
  باشه روزی که گل چينيم بدامان      يه دو روزی بناکامی سرآريم 

  
  اندرون دلم خون کشته پاالن      دلم از دست ته ناالنه ناالن 

  همه قوالن ته باالن باالن      هزاران قول با ما بيش کردی 
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  گريبان بلرزان وا ته لرزان    و سودای ته ورزان ته سر ورزان م
  هران وينان احوال ته پرسان    کفن در کردنم صحرای محشر 

  
  ازو کو التجا وا که بريمان      ز ياد خود بيا پروا کريمان 

  نداره تاب اين سام نريمان      کيه اين تاب داره تا مو دارم 
  

  بکشيم دست از خوان ليمان      بوره منت بريم ما از کريمان 
  که بر خوانش نظر دارند کريمان    کريمان دست در خوان کريمی 

  
  ز کردارت نبی يک جو پشيمان      زدست مو کشيدی باز دامان 
  که تا از وی رسد کارم بسامان      روم آخر بدامانی زنم دست 

  
  زدلتنگی بوم راضی بمردن      دلم تنگ ندانم صبر کردن 

  ندانم عرض حالم واته کردن       ر حجابم ز شرم روی ته مو د
  

  آنکه بر گشته سامانه منم من    آنکه بی خان و بی مانه منم من  
  آنکه روزش چو شامانه منم و من    آنکه شادمان به انده ميکره روز 

  
  کاروانی بوينم تا بشيمان       پشيمانم پشيمانم پشيمان 

  ميکشيمانبه هرزه کوله باری       کهن دنيا بهيچ کسی نمانده 
  

  چراگاه مو بی سر بشن کوهان     مو آن اسپيد بازم سينه سوهان 
  مو آن تيغم که يزدان کرده سوهان    همه تيغی به سوهان ميکرن تيز 

  
  ويا نالم زغم چون مستمندان     برندم همچو يوسف گر بزندان 
  مدام آيم بگلزار تو خندان      اگر صد باغبان خصمی نمايد 

    
  بی ته نخل اميدم نی بر آيو      ن تر آيو بی ته اشکم ز مژگا

  نشينم تا که عمرم بر سر آيو    بی ته در کنج تنهائی شب و روز 
  

  جهان با اين فراخی تنگت آيو    مکن کاری که پا بر سنگت آيو 
  ی خود ننگت آيو تو وينی نامه    چو فردا نامه خوانان نامه خونند 

  
  بو سودش نمیسخنها ميکرم       بو  دلی ديرم که بهبودش نمی

  بو نهم دودش نمی در آتش می      ببادش ميدهم نش ميبرد باد 
  

  بو غمی ديرم که هرگز کم نمی      بو  دلی ديرم دمی بيغم نمی
  بو که يار بيوفا همدم نمی     خطی ديرم مو از خوبان عالم 
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  عيار قلب خالص بوته دونو      نوای ناله غم اندوته دونو 
  که قدر سوته دل دلسوته دونو      بوره سوته دالن واهم بناليم 

  
  غمی دارم که پايانش نمی بو    سری دارم که سامانش نمی بو 
  بوين دردی که درمانش نمی بو      اگر باور نداری سوی من آی 

  
  گرفته ظلمتش ليل و نهارو      شبی ديرم زهجرت تار تارو 

  که تا وينم جمال هشت و چارو      خداوندا دلم را روشنی ده 
  

  بسلطان عرب جانم تويی تو      ه جانانم تويی تو به واهللا ک
  همی دونم که درمانم تويی تو      نميدونم که چونم يا که چندم 

    
  چه غم کنده ببو بيخ و بن مو      بهارم بی خزان ای گلبن مو 

  ته ای امروز دل تازه کن مو    برس ای سوته دل يکدم به دردم 
  

   نه حاصل موبجز خونابه اش      نيا مطلق بکارم اين دل مو 
  چه پروايی کره اينجا دل مو     داره در موسم گل جوش سودا 

  
  سر پل صراطم ماجرا بو    وای از روزی که قاضيمان خدا بو 

  وای از آندم که نوبت زان ما بو      بنوبت بگذرند پير و جوانان 
  

  بوره يارا که سلطانم تويی تو      بوره جانا که جانانم تويی تو 
  بوره بوره که ايمانم تويی تو     جز تو ندونم ته دونی خود که مو

  
  گذشته عمرم از نو بر سر آيو      شبی کان نازنينم در بر آيو 

  بره باشد که يارم از در آيو      ی مو تا سحرگاه  همه شو ديده
  

  فغان و ناله از بيدرد نايو      عزيزا مردی از نامرد نايو 
  سرد نايوکه شعله از تنور       حقيقت بشنو از پور فريدون 

  
  بدامان اشک چشمم گل گل آيو      سحرگان که بلبل بر گل آيو 

  که هر سوته دلی در غلغل آيو     روم در پای گل افغان کنم سر 
  

  سر شگم بيخود از چشم تر آيو     بدل چون يادم از بوم و بر آيو 
  که عمرم در غريبی بر سر آيو    از آن ترسم من بر گشته دوران 

  
  مرا خوشتر ز بوی سنبل آيو      کل آيو نسيمی کز بن آن کا

  سحر از بسترم بوی گل آيو    چو شو گيرم خيالش را در آغوش 
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  بو که آن دلبر دمی همدم نمی    بو   بيته يک شو دلم بی غم نمی
  زمانی از دل ما کم نمی بو     هزاران رحمت حق باد بر غم 

  
  ی جان کندن آيو بگوش آوازه      صدای چاوشان مردن آيو 

  وای آن ساعت که نوبت وامن آيو       ن ميروند نوبت به نوبت رفيقا
  

  همائی کی به هر بوم و بر آيو    غم عشق تو کی بر هر سر آيو 
  که خور اول به کهساران بر آيو      زعشقت سرفرازان کاميابند 

  
  چو نی از استخوانم نالش آيو    بی ته هر شو سرم بر بالش آيو 
  های آتش آيو ان پارهز مژگ    شب هجران بجای اشک چشمم 

    
  واته گلخن به چشمم گلشن آيو      بيته گلشن به چشمم گلخن آيو 

  که واته مرده را جان بر تن آيو      گلم ته گلبنم ته گلشنم ته 
  

  ی مو فغان از بخت برگرديده      ی مو  امان از اختر شوريده
  ی مو رود خون از دل غمديده     فلک از کينه ورزی کی گذاره 

  
  حاصل مو که بسياره غم بی      مبو درد دل مو نصيب کس 

  که دارد مشکلی چون مشکل مو    کسی بو از غم و دردم خبردار 
  

  ی نصر من اهللا قسم بر آيه      به واهللا و به باهللا و به تاهللا 
  اگر کشته شوم الحکم هللا    که دست از دامنت من بر ندارم 

  
  ديرهام داغ ته  درون سينه      دلم ميل گل باغ ته ديره 

  وينم آالله هم داغ ته ديره      بشم آالله زاران الله چينم 
  

  چو کشتی بر لب دريا نشسته      دلی ديرم چو مرغ پا شکسته 
  صدا چون ميدهد تار گسسته    تو گويی طاهرا چون تار بنواز 

  
  عجب نبود اگر خارا نسوجه      دلت ای سنگدل بر ما نسوجه 

  وب تر تنها نسوجهدر آذر چ      بسوجم تا بسوجانم دلت را 
  

  مژه بر هم زنم خونابه ريجه    دلم از دست خوبان گيج و ويجه 
  سری سوجه سری خونابه ريجه      تر بی  دل عاشق مثال چوب

  
  ام درمان نداره دل خون گشته      ام سامان نداره  سر سرگشته

  که در هر مذهبی ايمان نداره      به کافر مذهبی دل بسته ديرم 
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  وصال تو ز عمر جاودان به      ان به غم عشقت ز گنج رايگ
  خدا دونه که از ملک جهان به     کفی از خاک کويت در حقيقت 

  
  چو جغدی جای در ويرانه ديره     ی مو خانه ديره  غمت در سينه

  هر آن انده که در انبانه ديره      فلک هم در دل تنگم نهد باز 
  

  بهخدا دونه دل از هجرت کبا      غم و درد دل مو بی حسابه  
  بکش مرغ دلم باهللا ثوابه      بنازم دست و بازوی ته صياد 

  
  چه دشت است اينکه خونخوارش زمينه    چه باغ است اينکه دارش آذرينه 
  مگر صحرای عشق نازنينه    مگر بوم و بر سنگين دالن است 

  
  که مو آيم بدانجا از همه راه    کجا بی جای ته ای بر همه شاه 
  غلط گفتم غلط استغفراهللا      همه جا جای ته مو کور باطن

  
  گل است آندل که مهر تو نورزه    دل ارمهرت نورزه بر چه ارزه  
  بيک عالم گريبان وابيرزه    گريبانی که از عشقت شود چاک 

  
  هزارانت دگر خون کرده ويشه     هزاران دل بغارت برده ويشه 

  هنو نشمرده از اشمرده ويشه    هزاران داغ ريش ار ويشم اشمرد 
  
  خمارين نرگسان پرخواب مکه      يشان سنبالن پرتاب مکه پر

  برنيه روزگار اشتاب مکه      براينی ته که دل از مابرينی 
  

  زآهم هفت چرخ آالوه گيره    سحرگاهان که اشکم الوه گيره 
  که گيتی سر بسر سيالبه گيره    چنان از ديده ريزم اشک خونين 

  
  د مو درمان ندارهفغان کاين در     غمم بی حد و دردم بی شماره 

  اختياره  که فرياد دلم بی      خداوندا ندونه ناصح مو 
  

  بجز آزار مو کاری نداره      دل مو بی تو زار و بی قراره 
  بدرد هجرت اينش روزگاره    زند دستان بسر چون طفل بدخو 

  
  هزاران دل چو ما پا بست ديره    هر آن دلبر که چشم مست ديره 

  چو شعر مو بلند و پست ديره      ميان عاشقان آن ماه سيما 
  

  دلم جز شوق ته در سر نداره      سرم بالين تنم بستر نداره 
  الهی سر ز بالين بر نداره    نهد دور از ته هر کس سر ببالين 
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  دلم ميل گل روی ته ديره      سرم سودای گيسوی ته ديره 
  نظر بر طاق ابروی ته ديره      اگر چشمم بماه نو کره ميل 

  
  سرم سودای گيسوی ته ديره      وی ته ديره دلم ميل گل ر

  نظر بر طاق ابروی ته ديره      اگر چشمم بماه نو کره ميل 
  

  کند فرياد مرگ اندر کمينه      اگر شاهين بچرخ هشتمينه 
  در آخر منزلت زير زمينه      اگر صد سال در دنيا بمانی 

  
  مو که دردم سبکباری نديره      مو که يارم سر ياری نديره  

  چه خوابست اينکه بيداری نديره    ن که يارت خواب نازه همه واج
  

  که اين درد دل تو بی عالجه      قضا پيوسته در گوشم بواجه 
  همين اين جون تو که بی رواجه     اگر گوهر ببی خواهون نداری 

  
  ای نه بعالم همچو مو ديوانه    ای نه   چو مو يک سوته دل پروانه

  ايی نه  ديوانه را ويرانهمن    همه مارون و مورون النه ديرن 
  

  وگرنه در جهان بسيار ياره      مو را ای دلبر مو با ته کاره 
  چو مو بلبل به گلزارت هزاره    کجا پروای چون مو سوته ديری 

  
  شوانم جا و روزانم خورش نه      درين بوم و برانم پرورش نه 

  تنی ديرم که پروای سرش نه     سری ديرم که مغزی اندرو نه 
  

  ندونی درد دل ای بيوفا ته      رد دلم خو کرده واته مو را د
  ته ذونی با دل و دل ذونه با ته      بوره مو سوته دل واته سپارم 

  
  بدس هرگز نگيرم جام بی ته      بدنيا مو نوينم کام بی ته 

  ندارم يک نفس آرام بی ته    بلرزم روز و شو چون بيد مجنون 
  

  ور گالنهبياد روی پر ن      سحرگاهان فغان بلبالنه 
  ی سوته دالنه اثر در ناله      ز آه مو فلک آخر خدرکه 

  
  ای نه بدرد سوز غم اندوته      ای نه  بدنيا مثل مو دل سوته

  ای نه که اين زخم دلم لو سوته      چسان بندم ره سيل دو ديده 
  

  درد و غم ته بدل پيوسته بی      دل مو دايم اندر ماتم ته 
   قدم از آن پيچ و خم تهخم      چه پرسی که چرا قدت ببوخم 
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  سرم در رهن تيغ آبداره    زغم جان در تنم در گير و داره 
  دل مو تاب اين سودا نداره      ندارم اختياری از چه جوشش 

  
  که سنگ از آسمون انداتنی نه      به کس درد دل مو واتنی نه 

  کسيس يارم که ترکش واتنی نه    بمو واجن که ترک يار خود که 
  

  بجای جوهری جوهر نگيره      بر نگيره  دل مو غيرته دل
  نبی ناسوته آذر در نگيره      دل مو سوته و مهر ته آذر 

  
  خودم جالد و بيجونم که کرده      نذونم لوت و عريانم که کرده 

  ببينم عشق بر جونم چه کرده     بده خنجر که تا سينه کنم چاک 
  

   تهکاله عقلم از سر وا کنی    دو چشمم را ته خون پاال کنی ته 
  نظر او را سوی صحرا کنی ته      اگر ليلی بپرسه حال مجنون 

  
  چمن پر سبزه صحرا الله زاره      عزيزان موسم جوش بهاره 

  که دنيای دنی بی اعتباره    دمی فرصت غنيمت دان درين فصل 
  

  دلم از عهد و پيمان بر نگرده    سرم چون گوی در ميدان بگرده  
  ينم تا که اين دوران بگردهنش      اگر دوران به نااهالن بمانه 

  
  ببالين خشتی و بستر زمينه      دلم از دست تو دايم غمينه 

  که هر کت دوست ديره حالش اينه    همين جرمم که مو ته دوست ديرم 
  

  زپيکر مشت خاکستر برآره      مرا عشقت ز جان آذر برآره 
  هزاران شاخه ديگر برآره      نهال مهرت از دل گر ببرند 

  
  بتن توش و توانائی نمانده      رنائی نمانده شدستم پيرو ب

  چرا چينم که بينائی نمانده      ی چين  بمو واجی برو آالله
  

  غمی همچون غم هجران مو نه      دلی همچون دل ناالن مو نه 
  ی گريان مو نه حريف ديده      اگر دريا اگر ابر بهاران 

  
  بدرگاه خدا نالم هميشه      درخت غم بجانم کرده ريشه 

  اجل سنگست و آدم مثل شيشه       قدر يکديگر بدانيد رفيقان
  

  عيار قلب و خالص بوته ذونه      نوای ناله غم اندوته ذونه 
  که قدر سوته دل دل سوته ذونه      بيا سوته دالن با هم بناليم 
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  چرا از ديدگانم خون روان بی      گر آن نامهربانم مهربان بی 
  ا نه دل نه جان بیچرا در تن مر      بو  اگر دلبر بمو دلدار می

  
  در اين ره روشنايی کمترک بی      شب تار و بيابان پرورک بی 

  بيفکن تا که بارت کمترک بی    گر از دستت برآيد پوست از تن 
  

  در شادی بروی ما گشايی      سر راهت نشينم تا بيايی 
  که تا وينی چه سخت بيوفائی      شود روزی بروز مو نشينی 

  
  به ميزان و صراطم ماجرا بی   خدا بی وای آن روزی که قاضی مان 

  وای آنساعت که نوبت زان ما بی      بنوبت ميروند پير و جوانان 
  

  دو ابرويت بناز آميته ديری    برويت از حيا خوی ريته ديری 
  بسی هاروت دل آويته ديری      به سحر ديده در چاه زنخدان 

  
  زمژگانم روان خون جگر بی    ز آهم هفت گردون پر شرر بی 

  کجا از سوته ديالنت خبر بی    ه که هرگز دلت از غم نسوجه ت
  

  آيد ز مو بيمار داری نمی      خدايا دل ز مو بستان بزاری 
  چرا تشنه است با اين آبداری      نميدونم لب لعلش به خونم 

  
  مرا وصل تو آرام دلک بی  چه خوش بی وصلت ای مه امشبک بی  

  سرت بر سرک بیمدامم دست ح     زمهرت ای مه شيرين چاالک 
  

  گل و سنبل بهم آميته ديری    مسلسل زلف بر رخ ريته ديری 
  بهر تاری دلی آويته ديری    پريشان چون کری زلف دو تا را 

  
  وگر دلبر دلی دل را چه نامی      اگر دل دلبری دلبر کدامی 

  ندانم دل که و دلبر کدامی      دل و دلبر بهم آميته وينم 
  

  حمد و قل هو اهللا کارشان بیآه       ی خوشا آنانکه اهللا يارشان ب
  بهشت جاودان بازارشان بی      خوشا آنانکه دايم در نمازند 

  
  خبر بی بر آندل وای کز غم بی    ور بی  خوشا آندل که از غم بهره

  کجا از سوته ديالنت خبر بی    ته که هرگز نسوته ديلت از غم 
  

   مبتال بیايوب آسا به کرمان     عاشق آن به که دايم در بال بی 
  حسين آسا بدشت کربال بی     ی زهر  حسن آسا بدستش کاسه
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  ز باغم جز گل ماتم نروئی    ز کشت خاطرم جز غم نروئی 
  گياه نااميدی هم نروئی      ز صحرای دل بيحاصل مو 

   
  سيه روجم که روجم سرنگون بی     سيه بختم که بختم واژگون بی 

  غرق خون بی زدست دل که يارب       ی کوی محبت  شدم آواره
  

  مرا داغ فراقت بر جگر بی     ور بی  بدريای غمت دل غوطه
  که هر دم سوج دل زان بيشتر بی    ام تير  ز مژگان خدنگت خورده

   
  شراب عيشم از خون جگر بی      مدامم دل براه و ديده تر بی 

  ترا گر بر سر خاکم گذر بی    ببويت زندگی يابم پس از مرگ 
  

  خراج ابروانت ملک ری بی     می بی ی پر ز دو چشمانت پياله
  نميدانم که فردای تو کی بی    همی وعده کری امروز و فردا 

   
  چو مو محنت کشی در دهر کم بی      قدم دايم ز بار غصه خم بی 

  دل بی طالع مو کوه غم بی      مو هرگز از غم آزادی نديرم 
    

  ناليد وقت صبحگاهی که می      ديم يک عندليب خوشنوائی 
  که يارا بی وفايی بی وفائی      بنی با گل همی گفت بشاخ گل

   
  شنيدم ناله و افغان و آهی     به قبرستان گذر کردم صباحی 

  ارزد بکاهی که اين دنيا نمی      گفت  ای با خاک می شنيدم کله
   

  دلش از درد دنيا ريشتر بی    هر آنکس مال و جاهش بيشتر بی 
   جانت آخر نيشتر بیبه شيرين    اگر بر سر نهی چون خسروان تاج 

  
  ای پيشم چرايی ته که يارم نه      ای نيشم چرايی  ته که نوشم نه
  نمک پاش دل ريشم چرايی    ای بر داغ ريشم  ته که مرهم نه

   
  اگر رويت بوينم غم نمانی      بيته يکدم دلم خرم نمانی 

  دلی بی غم درين عالم نمانی       اگر درد دلم قسمت نمايند 
  

  گلم گر نيستی خارم چرائی       چرائی فلک در قصد آزارم
  ميان بار سربارم چرايی     ته که باری ز دوشم بر نداری 

  
  برانی گر بخواری از که ترسی    کشيمان ار بزاری از که ترسی 
  دو عالم دل ته داری از که ترسی    مو با اين نيمه دل از کس نترسم 
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  ان بیبکامم زهر از آن شکر ده    دلم از سوز عشق آتش بجان بی 
  کنونم چون مگس بر سر زنان بی    همان دستان که با ته بی بگردن 

   
  هوايی غير وصلت در سرم نی    ته که دور از منی دل در برم نی 

  تمنای دگر جز دلبرم نی      بجانت دلبرا کز هر دو عالم 
  

  غم عشقت بهر کس گفتنی نی     زدل مهر تو ای مه رفتنی نی  
  يان مردمان بنهفتنی نیم      وليکن شعله مهر و محبت 

  
  تر شی ام ديوانه دل ديوانه    کشم آهی که گردون پر شرر شی 

  که آه سوته ديالن کارگر شی      بترس از برق آه سوته ديالن 
   

  سرشکم جاری از خون جگر نی      شبی نايد ز اشکم ديده تر نی 
  ته را از حال زار مو خبر نی      ی زار  شو و روجم رود با ناله

  
  خبر بر سرو آزادم برد نی      ره بفريادم برد نی کسيکه 

  که يادت از يادم برد نی کسی      همه خوبان عالم جمع گردند 
   

  که جاری سازم از هر ديده جوئی    به هر شام و سحر گريم بکوئی 
  که گل کارم بجايش خار روئی      مو آن بی طالعم در باغ عالم 

   
  ز در دنباله ديریز نرگس نا    سمن زلفا بری چون الله ديری 
  که در سرناز چندين ساله ديری     از آن رو سه بمهرم بر نياری 

  
  به چشمانم نمانده روشنائی      عزيزان از غم و درد جدايی  
  نه يار و همدمی نه آشنائی      بدرد غربت و هجرم گرفتار 

  
  گذرگاه تو بر اوج فلک بی    دال راهت پر از خار و خسک بی 

  خوشا آنکس که بارش کمترک بی       منزل شب تار و بيابان دور
  

  ای نی زری چون جان مو در بوته    دلی چون مو بغم اندوته ای نی 
  ای نی که يار سوته دل جز سوته      بجز شمعم ببالين همدمی نه 

  
  ام زير و زبر بی دل آشفته    شبم از روز و روز از شو بتر بی 

  ن پر شرر بیچو آه سوته جانا    ی مو  شو و روز از فراقت ناله
  

  تر بی بجانم تير عشقت دوته    تر بی  ات افروته خور آئين چهره
  تر بی هر آن نزديک خور بی سوته      چرا خال رخت دونی سياهه 
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  که هر ياری گرفتم بيوفا بی    صفا هونم صفا هونم چه جابی  
  که در هر منزلی صد آشنا بی      بشم يکسر بتازم تا به شيراز 

   
  ی باد بهاری چو گل پرورده      بيقراری بمو واجی چرا ته 

  بجان او ندارم اختياری    چرا گردی بکوه و دشت و صحرا 
   

  النه در کوه دارم سايبانی      مو آن باز سفيدم همدانی 
  بچنگ خود کرم نخجير بانی      ببال خود پرم کوهان بکوهان 

   
  که هجرانش بال وصلش بال بی      بدام دلبری دل مبتال بی 

  نه دل گويی که دشت کربال بی    نه دل جز خون نديدم درين ويرا
   

  تر شی ام ويرانه خرابه خانه      تر شی  ام ديوانه دل ديوانه
  که آه سوته ديالن کارگر شی    کشم آهی که گردون را بسوجم 

   
  چو مو خونين دلی در دهر کم بی      قدم دايم زبار غصه خم بی 
   مو کوه غم بیی دل بيچاره      زغم يکدم مو آزادی نديرم 

   
  گل امروز مو فردا خزان بی    جهان خوان و خاليق ميهمان بی 
  بما واجن که اينت خانمان بی    سيه چالی که نامش را نهند گور 

   
  ای بی زمان وصل ياران هفته     ای بی  گالن فصل بهاران هفته

  ای  که گل در الله زاران هفته     غنيمت دان وصال الله رويان 
  

  شوان بيداری و فرياد و زاری      غان و بيقراری همه روزم ف
  ته از سنگين دلی پروا نداری    بمو سوجه دل هر دور و نزديک 

  
  درين ره روشنايی کمترک بی    دال راه تو پر خار و خسک بی 

  بيفکن تا که بارت کمترک بی    گر از دستت بر آيد پوست از تن 
  

  انم ته ديریهمه پيدا و پنه      نگارينا دل و جانم ته ديری 
  هميدانم که درمانم ته ديری     نميدانم که اين درد از که ديرم 

  
  وگر غم اندکی بودی چه بودی    اگر دردم يکی بودی چه بودی 

  ازين هر دو يکی بودی چه بودی       به بالينم طبيبی يا حبيبی 
  

  گرم درتش بسوزانی ته دانی     گرم خوانی ورم رانی ته دانی 
  همی واجم خدا جانی ته دانی     ند و ميمند ورم بر سر زنی الو
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  بچشمان سرمه ريز ما کجايی      نگار تازه خيز ما کجايی 
  دم رفتن عزيز ما کجايی      ی طاهر رسيده  نفس بر سينه

   
  که يکسر مهربانی دردسر بی    مهربانی هر دو سر بی  چه خوش بی

  دل ليلی از آن شوريده تر بی    ای داشت  اگر مجنون دل شوريده
   

  که هر سوته دلی حالش همين بی    من آن شمعم که اشکم آتشين بی 
  بيته شامم چنان روزم چنين بی    همه شب گريم و نالم همه روز 

   
  شده کون و مکان از قدرتت حی    تو آری روز روشن را شب از پی 

  بيک کن خلقت هر دو جهان طی    حقيقت بشنو از طاهر که گرديد 
  

  دلت همچون دل مو غرق خون شی    ن شی  الهی ای فلک چون مو زبو
  يقين دانم کزين غم سرنگون شی    اگر يک لحظه ام بی غم بوينی 

  
  چو شمع آتش بجان و ديده تر بی     مدامم دل پر از خون جگر بی 
  که تا روزی ترا بر مو گذر بی    نشينم بر سر راهت شو و روز 

  
  اهیافتم بچ ندانستم که می      بنادانی گرفتم کوره راهی 
  ندانستم رفيق نيمه راهی      بدل گفتم رفيقی تا به منزل 

  
  هزاران دل اسير کاکلت بی      تر سنبلت بی  تر سيه زمشک

  تر گويا دلت بی زخارا سخت       زآه و ناله تاثيری نديدم 
  

  ای بی بنفشه جو کناران هفته      آالله کوهساران هفته ای بی 
  ای بی ران هفتهوفای گلعذا      منادی ميکره شهرو به شهرو 

  
  گنه چشمان کره دل مبتال بی      الهی دل بال بی دل بال بی 

  چه داند دل که خوبان در کجابی      اگر چشمان نکردی ديده بانی 
  

  ته کت زيبنده باال دلربايی    ته کت نازنده چشمان سرمه سائی 
  بمو واجی که سرگردان چرائی    ته کت مشکين دو گيسو در قفائی 

    
  گل غم قسمت دامان ما بی       زندان ما بی وفا جهان بی

  همه گويا نصيب جان ما بی      های ايوب  غم يعقوب و محنت
  

  شو هجران و روز غم سر آيو    خوش آن ساعت که يار از در آيو 
  همی واجم که جايش دلبر آيو    زدل بيرون کنم جانرا بصد شوق 
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  که دايم چشم بختم پر نمک بی    زشورانگيزی چرخ و فلک بی 
  پياپی سيل اشکم تا سمک بی      دمادم دود آهم تا سما بی 

  
  دلش از درد هجران ريشتر بی    هر آنکس با تو قربش بيشتر بی 

  بجانم صد هزاران نيشتر بی      اگر يکبار چشمانت بوينم 
  

  حديث از بيش و از کم واتشان بی    سخن از هر چه واجم واتشان بی  
   گوهر که وينم واتشان بیهر آن      بدريا گر روم گوهر بر آرم 

  
  بهر الله هزاران بلبلی بی     بهار آيو به هر شاخی گلی بی 

  مبو کز مو بتر سوز دلی بی      بهر مرزی نيارم پا نهادن 
  

  بچشمان اشکم از خون جگر بی    دل از دست غمت زير و زبر بی 
  دلش پر غصه جانش پر شرر بی     هران ياری چو مو پرناز ديره 

   
  که دامان بر جهان افشاندنی بی       کی ماندنی بی بدنيای دنی

  دال يا ويلنا هم خواندنی بی      همی ال تقنطوا خوانی عزيزا 
   

  بغير از معصيت چيزی نديدی      از آن روزيکه ما را آفريدی 
  ز ما بگذر شتر ديدی نديدی      خداوندا بحق هشت و چارت 

  
   بیصفابخش جمال گلرخان      خدايی که مکانش المکان بی 

  که بر هر بنده او روزی رسان بی    ی روز و شب و خلق  پديد آرنده
  

  تن سالم زبيمارش خبر نی      دل شاد از دل زارش خبر نی 
  که آزاد از گرفتارش خبر نی      نه تقصيره که اين رسم قديمه 

  
  روان بی درد عشق افسرده اولی    دل ار عشقت نداره مرده اولی  
  که گل بی عشق حق پژمرده اولی       سحر بلبل زند در گلشن آواز

  
  همه زيبا به چشم ديگران بی    هزاران الله و گل در جهان بی 

  سرافراز همه آالليان بی     ی مو به زيبايی درين باغ  آالله
  

  مدامش باغبون خونين جگر بی    هر آن باغی که نخلش سر بدر بی 
  بیاگر بارش همه لعل و گهر       ببايد کندنش از بيخ و از بن 

  
  نه در دل فکر بهبودی نه بودی    مو را نه فکر سودايی نه سودی 

  که هر چشمم هزارون زنده رودی    نخواهم جو کنار و چشمه سارون 
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  درد دلم ز بودردا بتر بی      تر بی  شوم از شام يلدا تيره
  درمان درد ما خود بی اثر بی      همه دردا رسن آخر بدرمون 

  
  گر رويی نه رنگش بی نه بويید      پی مرگ نکويان گل نرويی 

  آبرويی بجز بدنامی و بی    ز خود رو هيچ حاصل برنخيزد 
  

  رويی که باشد همدم مو الله      به جز اين مو ندارم آرزويی 
  دگر در کوهساران گل نرويی      اگر درد دلم واجم به کوهان 

  
  هر که دردی نداره مردن اولی      دل بی عشق را افسردن اولی 

  ذره ذره به آتش سوتن اولی    ثابت در ره عشق تنی که نيست 
  

  که در ديوان عشاقت بخونی      من دل سوته را اليق ندونی 
  ز تو زيرا که بحر بيکرونی     هزارون بارم از خونی ببو کم 

  
  ازين گردش که داری برنگردی      يقينم حاصله که هرزه گردی 
  مردی بدين عادت که داری کی ته       بروی مو ببستی هر رهی را 

    
  سرم بو گوی ميدان خوشترم بی    نپنداری که زندان خوشترم بی  

  گلستان بی ته زندان خوشترم بی    چو گلخن تار و تاريکه به چشمم 
  

  امان جستن روز آخرزمان بی      ز بيداد فلک يارون امان بی 
  که وامو آسمان پرسرگران بی      اگر پاره کرم يخه بجا بو 

  
  خون دلم ز چشمان ريته اولی      لی در اشکم بدامان ريته او

  که حرف جور پنهان ريته اولی    بکس حرفی ز جورت وانواجم 
  

  کجا رحمت باين خونين جگر بی      دل تو کی ز حالم با خبر بی 
  کی از خونين جگرها با خبر بی    تو که خونين جگر هرگز نبودی 

  
  همه موها مثال ژاله وا بی      بسوی باغ و بستان الله وابی 

  رهانم مو سوی بنگاله وا بی    گر سوی خراسان کاروان را و
  

  چو ويرانه که بوم آشانه ديری     ی مو خانه ديری  غم اندر سينه
  ازين غم هرچه در انبانه ديری      فلک اندر دل مسکين مو نه 

  
  دامان از هر دو عالم در کشانی      هر آن کالوند دامان مو نشانی 
  تا که دلبر بپايش برفشانی     اشک خونين پاشم از راه الوند 



بابا طاهر                                                                                                         دو بيتی  
 

                    TorbatJam.com ٢٨ 

  ز مژگان تر مو ژاله نايی      ز دل بيرون نبجتم ناله نايی 
  به بخت مو به چشم الله نايی     شوی نايه که مو خوابت بوينم 

  
  شان بی سخن از بيش و از کم واته    شان بی  چه واجم هر چه واجم واته
  ان بیش هر آن گوهر که ديدم واته      بدريا مو شدم گوهر برآرم 

  
  درونم چون درخت پی بگل بی      دلم بلبل صفت حيران گل بی 
  درخت نهله بارش خون دل بی      خونابه بار ديرم ارغوان وار 

  
  جگر بندم کبابه گر تو جويی     مو احوالم خرابه گر تو جويی 

  قيامت هم حسابه گر تو جويی      ته که رفتی و يار نو گرفتی 
  

  تر بی تير عشقت بجانم روته    ی تر ب ات افروته زخور اين چهره
  تر بی ز مو يارا که اختر سوته      مرا اختر بود خال سياهت 

  
  مرا سرگشته و رسوا ته ديری      مرا ديوانه و شيدا ته ديری 
  هميدونم که دردی جا ته ديری      نميدونم دلم دارد کجا جای 

  
  سريرم خشت و بالينم زمين بی    زدست عشق هر شو حالم اين بی 

  هر آن ته دوست داره حالش اين بی    م اين بی که موته دوست ديرم خوش
  

  به چشمونم نمانده روشنايی      عزيزون از غم و درد جدايی 
  نه يار و همدمی نه آشنايی      گرفتارم بدام غربت و درد 

  
  چنين بيرحم و سنگين دل چرايی      ته که خورشيد اوج دلربايی 
   راه و رسم بی وفايیبه آخر      به اول آنهمه مهر و محبت 

  
  بدور ما فراغت کيميا بی      غم عالم نصيب جان ما بی 

  دل ما بی که دردش بيدوا بی      رسد آخر بدرمان درد هرکس 
  

  های خوشش تاج سرم بی سخن      به المردم مکان دلبرم بی 
  همان بهتر که دلبر در برم بی      اگر شاهم ببخشد ملک شيراز 

  
  ندونه در سفر يا در حضر بی    ر بی خوشا آندل که از خود بيخب

  پی ليلی دوان با چشم تر بی   بکوه و دشت و صحرا همچو مجنون 
  

  بهرجان سوز هجر افروتنی بی      همه دل ز آتش غم سوتنی بی 
  اگر شاه و گدائی دوتنی بی      که از دست اجل بر تن قبائی 



بابا طاهر                                                                                                         دو بيتی  
 

                    TorbatJam.com ٢٩ 

  شرار آه پر آذر نبينی      تر نبينی  بميرم تا ته چشم
  که از مو مشت خاکستر نبينی      ش عشقت بسوجه چنانم آت

  
  
  

  پايان
  "و من اهللا التوفيق"
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