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  بابا طاھر ھمدانی

  
  
  

ارف اواخر سدەی چھارم و اوایل و ع  شاعر   ،باباطاھر عریان ھمدانی یا  باباطاھر
است. لقب  بوده  طغرل بیک سلجوقی  در دوران باباطاھر سدەی پنجم ھجریست. 

  شگیری بودە.عریان، ب دلیل بریدن از تعلقات دنیوی و درویش مسلکی و گو
از اصل و نسب خاندانی و تحصیالت و چگونگی زندگی باباطاھر اطالع صحیحی    

در دست نیست. تنھا اطالعی ک از او ماندە، نوشتھای راوندی مورخ است ک در 
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ھجری  ٤٤٧آمدەاست. بنا ب نوشتی راوندی، باباطاھر در سال  راحةالصدورکتاب 
با طغرل سلجوقی دیدار کردە و در این دیدار، طغرل خان سلجوقی او را گرامی 

 .داشت  
گنجاندە.  باباطاھر در یکی از دوبیتی ھایش، سال تولد خور دا با حروف (ابجد)   

ھجری را از آن  ٣٣٦ی خان کوکب دوبیتی مزبور را محاسب کردە و رقم میرزا مھد
استخراج کردەاست. اما رشید یاسمی ب استباد ھمان دوبیتی و استناد ب اھمیت 

در نزد اغلب ملل جھان، میگوید ک مقصود باباطاھر از واژەی (الف)  ١٠٠٠عدد 
برابر سال  ٣٩١و  ٣٩٠ھای بمعنی ھزار است؛ بنابراین بایستی باباطاھر مقارن سال

سال زندگی کردە و در شھر  ٨٥میالدی از مادر متولد شدەباشد. باباطاھر  ١٠٠
  ھمدان از دنیا رفتاست. مقبرەاش در ھمدان پا برجاست.
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  دو بیتی ھای زیبای باباطاھر ھمدانی :
  
  
  

 ببندم شال و میپوشم قدک را
 بنازم گردش چرخ و فلک را

 بگردم آب دریاھا سراسر
 بشویم ھر دو دست بی نمک را

  
 تن محنت کشی دیرم خدایا

 دل با غم خوشی دیرم خدایا
 ریبیزشوق مسکن و داد غ

 به سینه آتشی دیرم خدایا
  

 اگر یار مرا دیدی به خلوت
 وفا ای بیمروتبگو ای بی

 گریبانم ز دستت چاک چاکو
 نخواھم دوخت تا روز قیامت

  
 ای علم سماواتته که ناخوانده

 ای ره در خراباتته که نابرده
 ته که سود و زیان خود ندانی

 بیاران کی رسی ھیھات ھیھات
  

 محبت دلی دیرم خریدار
 کز او گرم است بازار محبت
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 لباسی دوختم بر قامت دل
 زپود محنت و تار محبت

  
 محبت آتشی در جانم افروخت

 که تا دامان محشر بایدم سوخت
 عجب پیراھنی بھرم بریدی

 که خیاط اجل میبایدش دوخت
  

 نپرسی حال یار دلفکارت
 که ھجران چون کند با روزگارت
 ته که روز و شوان در یاد مویی

 ھزارت عاشق با مو چه کارت
  

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

 دل و دلبر بھم آمیته وینم
 ندونم دل که و دلبر کدام است

  
 شب تاریک و سنگستان و مو مست

 قدح از دست مو افتاد و نشکست
 اش نیکو نگھداشتنگھدارنده

 وگرنه صد قدح نفتاده بشکست
  

 بدنیا بھر آن است نفس شومم
 که تن از بھر موران پرورانست

 ندونستم که شرط بندگی چیست
  ھرزه بورم بمیدان جھانست

 شیرمردی بدم دلم چه دونست
 اجل قصدم کره و شیر ژیونست
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 کردز موشیر ژیان پرھیز می
 تنم وا مرگ جنگیدن ندونست

  
 بود درد مو و درمانم از دوست

 بود وصل مو و ھجرانم از دوست
 گر قصابم از تن واکره پوستا

 جدا ھرگز نگردد جانم از دوست
  

 ته دوری از برم دل در برم نیست
 ھوای دیگری اندر سرم نیست

 بجان دلبرم کز ھر دو عالم
 تمنای دگر جز دلبرم نیست

  
 خرم کوه و خرم صحرا خرم دشت

 خرم آنانکه این آاللیان کشت
 بسی ھند و بسی شند و بسی یند

 ن صحرا ھمان دشتھمان کوه و ھما
  

 بھار آیو به صحرا و در و دشت
 جوانی ھم بھاری بود و بگذشت

 سر قبر جوانان الله رویه
 دمی که گلرخان آیند به گلگشت

  
 سیاھی دو چشمانت مرا کشت

 درازی دو زلفانت مرا کشت
 به قتلم حاجت تیر و کمان نیست

  خم ابرو و مژگانت مرا کشت
 سرایت چشمم یعزیزا کاس

 ردو چشمم جای پایتمیان ھ
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 از آن ترسم که غافل پا نھی تو
 نشیند خار مژگانم بپایت

  
 من آن رندم که گیرم از شھان باج

 بپوشم جوشن و بر سر نھم تاج
 فرو ناید سر مردان به نامرد

  اگر دارم کشند مانند حالج
 

 شی بمو چاره بیاموجته که می
 که این تاریک شوانرا چون کرم روج

 این روج آیو کھی واجم که کی
 ای روجکھی واجم که ھرگز وا نه

  
 اگر زرین کالھی عاقبت ھیچ

 اگر خود پادشاھی عاقبت ھیچ
 اگر ملک سلیمانت ببخشند

 در آخر خاک راھی عاقبت ھیچ
  

 زدست دیده و دل ھر دو فریاد
 که ھر چه دیده بیند دل کند یاد

 بسازم خنجری نیشش ز فوالد
 زنم بر دیده تا دل گردد آزاد

  
 گیج و ویجم که کافر گیج میراد

 چنان گیجم که کافر ھم موی ناد
 بر این آئین که مو را جان و دل داد

  شمع و پروانه را پرویج میداد
 دو چشمم درد چشمانت بچیناد
 مبو روجی که چشمم ته مبیناد
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 شنیدم رفتی و یاری گرفتی
 اگر گوشم شنید چشمم مبیناد

  
 دلم بی وصل ته شادی مبیناد

 محنت آزادی مبیناد زدرد و
 خراب آباد دل بی مقدم تو

 الھی ھرگز آبادی مبیناد
  

 بیته یارب به بستان گل مرویاد
 وگر روید کسش ھرگز مبویاد

 بیته ھر گل به خنده لب گشاید
 رخش از خون دل ھرگز مشویاد

  
 یکی درد و یکی درمان پسندد

 یکی وصل و یکی ھجران پسندد
 رانمن از درمان و درد و وصل و ھج

 پسندم آنچه را جانان پسندد
  

 نھالی کن سر از باغی برآرد
 ببارش ھر کسی دستی برآرد
 برآرد باغبان از بیخ و از بن

 اگر بر جای میوه گوھر آرد
  

 غریبی بس مرا دلگیر دارد
 فلک بر گردنم زنجیر دارد
 فلک از گردنم زنجیر بردار

  که غربت خاک دامنگیر دارد
 داردخور از خورشید رویت شرم 

 مه نو زابرویت آزرم دارد
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 بشھر و کوه و صحرا ھر که بینی
 زبان دل بذکرت گرم دارد

  
 غم عشقت بیابان پرورم کرد

 بال و پرم کردفراقت مرغ بی
 بمو واجی صبوری کن صبوری

  صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد
  

 شوانم خواب در مرز گالن کرد
 گلم واچید و خوابم را زیان کرد

 مو گل دوست دیرم باغبان دید که
 ھزاران خار بر گل پاسبان کرد

  
 دل عاشق به پیغامی بسازد
 خمار آلوده با جامی بسازد
 مرا کیفیت چشم تو کافیست
 ریاضت کش ببادامی بسازد

  
 دگر شو شد که مو جانم بسوزد

 گریبان تا بدامانم بسوزد
 برای کفر زلفت ای پریرخ

 ھمی ترسم که ایمانم بسوزد
  

 است از جان نترسدھر آنکس عاشق 
 یقین از بند و از زندان نترسد

 دل عاشق بود گرگ گرسنه
  که گرگ از ھی ھی چوپان نترسد

 بال رمزی ز باالی ته باشد
 جنون سری ز سودای ته باشد
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 بصورت آفرینم این گمان بی
 که پنھان در تماشای ته باشد

  
 پسندی خوار و زارم تا کی و چند

 پریشان روزگارم تا کی و چند
 ته که باری ز دوشم برنگیری
 گری سربار بارم تا کی و چند

  
 مرا نه سر نه سامان آفریدند

 پریشانم پریشان آفریدند
 پریشان خاطران رفتند در خاک

 مرا از خاک ایشان آفریدند
  

 خوشا آنانکه سودای ته دیرند
 که سر پیوسته در پای ته دیرند

 بدل دیرم تمنای کسانی
  رندکه اندر دل تمنای ته دی

 
 چو آن نخلم که بارش خورده باشند
 چو آن ویران که گنجش برده باشند
 چو آن پیری ھمی نالم درین دشت

 که رودان عزیزش مرده باشند
  

 خوشا آنانکه ھر از بر ندانند
 نه حرفی وانویسند و نه خوانند
 چو مجنون سر نھند اندر بیابان

 ازین گو گل روند آھو چرانند
  

 ر ندونندخوشا آنانکه پا از س
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 مثال شعله خشک وتر ندونند
 کنشت و کعبه و بتخانه و دیر
 سرائی خالی از دلبر ندونند

  
 خوشا آنانکه ھر شامان ته وینند

 سخن با ته گرند با ته نشینند
 مو که پایم نبی کایم ته وینم
 بشم آنان بوینم که ته وینند

  
 خوشا آنان که با ته ھمنشینند

 ھمیشه با دل خرم نشینند
 ن بی رسم عشق و عشقبازیھمی

  که گستاخانه آیند و ته بینند
 

 قلندرمو آن رندم که نامم بی
 نه خان دیرم نه مان دیرم نه لنگر

 چو روج آیو بگردم گرد گیتی
 چو شو آیو به خشتی وانھم سر

  
 تویی آن شکرین لب یاسمین بر

 منم آن آتشین دل دیدگان تر
 از آن ترسم که در آغوشم آیی

 بر آب شکر گدازد آتشت
  
  
  
  

 گلش در زیر سنبل سایه پرور
 نھال قامتش نخلی است نوبر
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 زعشق آن گل رعنا ھمه شب
 چو بلبل ناله و افغان برآور

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

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

  
 بروی ماھت ای ماه ده و چار

 رو قدت ای زیبنده رخساربه س
 که جز عشقت خیالی در دلم نی

 بدیاری ندارم مو سر و کار
  

 ای در دامن خاردیم آالله
 واتم آاللیا کی چینمت بار
 بگفتا باغبان معذور میدار

 درخت دوستی دیر آورد بار
  

 دلم زار و دلم زار و دلم زار
 طبیبم آورید دردم کرید چار

 طبیبم چون بوینه بر موی زار
 کره در مون دردم را بناچار

  
 سه درد آمو بجانم ھر سه یکبار

 غریبی و اسیری و غم یار
 غریبی و اسیری چاره دیره
  غم یار و غم یار و غم یار

 زدل نقش جمالت در نشی یار
 خیال خط و خالت در نشی یار
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 مژه سازم بدور دیده پرچین
 که تا وینم خیالت در نشی یار

  
 اراالله کوھسارانم تویی ی

 بنوشه جو کنارانم تویی یار
 ای بیاالله کوھساران ھفته

 امید روزگارانم تویی یار
  

 بی تو تلواسه دیرم ای نکویار
 زھر در کاسه دیرم ای نکویار

 میم خون گریه ساقی ناله مطرب
 مصاحب این سه دیرم ای نکویار

  
 فلک زار و نزارم کردی آخر
 جدا از گلعذارم کردی آخر

 محبت نرد یمیان تخت
  شش و پنجی بکارم کردی آخر

 
 بوره بلبل بنالیم از سر سوز

 بوره آه سحر از مو بیاموز
 تو از بھر گلی ده روز نالی

 آرامم شو و روزمو از بھر دل
  

 جدا از رویت ای ماه دل افروز
 نه روز از شو شناسم نه شو از روز

 وصالت گر مرا گردد میسر
  ھمه روزم شود چون عید نوروز

 در بیابانم شو و روز مو که سر
 سرشک از دیده بارانم شو و روز
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 نه تب دیرم نه جایم میکند درد
 ھمیدونم که نالونم شو و روز

  
 ی ته سر در بیابانم شو و روزب

 سرشک از دیده بارانم شو و روز
 نه بیمارم که جایم میکری درد

 ھمیدانم که ناالنم شو و روز
  

 خداوندا بفریاد دلم رس
 مو مانده بیکس تو یار بیکسان

 ھمه گویند طاھر کس نداره
 خدا یار مو چه حاجت کس

  
 گلی که خود بدادم پیچ و تابش

 باشک دیدگانم دادم آبش
 درین گلشن خدایا کی روا بی
 گل از مو دیگری گیرد گالبش

  
 قضا رمزی زچشمان خمارش
 قدر سری ز زلف مشگبارش

 مه و مھر آیتی ز آنروی زیبا
 رشنکویان جھان آئینه دا

  
 به قبرستان گذر کردم کم وبیش

 بدیدم قبر دولتمند و درویش
 نه درویش بیکفن در خاک رفته
  نه دولتمند برده یک کفن بیش

 شب تار است و گرگان میزنند میش
 دو زلفانت حمایل کن بوره پیش
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 از آن کنج لبت بوسی بموده
 بگو راه خدا دادم بدرویش

  
 دلی دیرم ولی دیوانه و دنگ

 سنگ بر ناموس یشز دستم شی
 ازین دیوانگی روزی برآیم

  که در دامان دلبر برزنم چنگ
 

 وای آن روجی که در قبرم نھند تنگ
 ببالینم نھند خشت و گل و سنگ

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

  
 دلی دیرم چو مو دیوانه و دنگ

 زده آئینه ھر نام بر سنگ
 م و ننگیبمو واجند که بی نا

 ھر آن یارش تویی چه نام و چه ننگ
  

 حرامم بی ته بی آالله و گل
 حرامم بی ته بی آواز بلبل

 حرامم بی اگر بی ته نشینم
 کشم در پای گلبن ساغر مل

  
 خدایا داد از این دل داد از این دل
 نگشتم یک زمان من شاد از این دل

 چو فردا داد خواھان داد خواھند
 یاد از این دلبر آرم من دو صد فر

  
 خدایا خسته و زارم ازین دل

 شو و روزان در آزارم ازین دل
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 مو از دل نالم و دل نالد از مو
 زمو بستان که بیزارم ازین دل

  
 بشم واشم که تا یاری گره دل
 به بختم گریه و زاری گره دل

 بگردی و نجوئی یار دیگر
 که از جان و دلت یاری گره دل

 
 ی دلچرا آزرده حالی ای دل ا

 ھمه فکر و خیالی ای دل ای دل
 بساجم خنجری دل را برآرم

 بوینم تا چه حالی ای دل ای دل
  

 مرا درد آموه و درمان چه حاصل
 مرا وصل آموه و ھجران چه حاصل

 بسوته بی گل و آالله بی سر
 سر سوته کله یاران چه حاصل

  
 دو زلفانت گرم تار ربابم

 چه میخواھی ازین حال خرابم
 مو سر یاری نداری ته که با

 چرا ھر نیمه شو آیی بخوابم
  

 مو آن محنت کش حسرت نصیبم
 که در ھر ملک و ھر شھری غریبم

 نه بو روزی که آیی بر سر من
 بوینی مرده از ھجرحبیبم

 من آن مسکین تذروبی پرستم
 سرستممن آن سوزنده شمع بی
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 نه کار آخرت کردم نه دنیا
 برستمیکی خشکیده نخل بی

  
 دلبری گر مایلستمبروی 

 مکن منعم گرفتار دلستم
 خدا را ساربان آھسته میران

 مقافلست این ەیکه من واماند
  

 به عشقت ای دالرا نگروستم
 نوید وصل تو تا نشنوستم

 بدل تخم وفایت کشتم آخر
 بجز اندوه و خواری ندروستم

  
 شو یاد تو ای مه پاره ھستم ب

 بروز از درد و غم بیچاره ھستم
 در مقام خود قراری تو داری

  مویم که در جھان آواره ھستم
  

 اگر آئی بجانت وانواجم
 وگر نائی به ھجرانت گداجم

 ته ھر دردی که داری بر دلم نه
 بمیرم یا بسوجم یا بساجم

  
 دلم دردین و نالین چه واجم

 رخم گردین و خاکین چه واجم
 بگردیدم به ھفتاد و دو ملت
 بصد مذھب منادین چه واجم

  
 نم که رازم با که واجمنمیدا

 غم و سوز وگدازم با که واجم
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 چه واجم ھر که ذونه میکره فاش
 دگر راز و نیازم با که واجم

 
 به آھی گنبد خضرا بسوجم

 فلک را جمله سر تا پا بسوجم
 بسوجم ار نه کارم را بساجی
 چه فرمائی بساجی یا بسوجم

  
 نذونی ای فلک که مستمندم
 موامو پر بد مکه که دردمند

 بیک گردش که میکردی ببینی
 چو رشته مو بسامانت ببندم

  
 بوره ای روی تو باغ بھارم
 خیالت مونس شبھای تارم

 خدا دونه که در دنیای فانی
 بغیر عشق ته کاری ندارم

  
 ھمه شو تا سحر اختر شمارم

 که ماه رویت آیو در کنارم
 شوان گوشم بدر چشمم براھت

 گذاری تا بکی در انتظارم
  

 یک شمارمستارگان یکشوان ا
 براھت تا سحر در انتظارم

 پس از نیمه شوان که ته نیایی
 زدیده اشک چون باران ببارم

 از آن انگشت نمای روزگارم
 که دور افتاده از یار و دیارم
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 ندونم قصد جان کردن بناحق
 بجز بر سرزدن چاره ندارم

  
 از آن دلخسته و سینه فگارم
 که گریان در ته سنگ مزارم

 جندم که ته شوری نداریبوا
 سرا پا شور دارم شر ندارم

  
 غم عالم ھمه کردی ببارم

 مگر مو لوک مست سر قطارم
 مھارم کردی و دادی به ناکس

 فزودی ھر زمان باری ببارم
  

 کافرم گر منی آالله کارم
 کافرم گر منی آبش بدارم

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

  
 و مادرزاد دیرمغم عشق ت

 نه از آموزش استاد دیرم
 بدان شادم که از یمن غم تو

 خراب آباد دل آباد دیرم
  

 ز دست چرخ گردون داد دیرم
 ھزاران ناله و فریاد دیرم

 نشنید دستانم با خس و خار
 چگونه خاطر خود شاد دیرم

 مو از جور بتان دل ریش دیرم
 زالله داغ بر دل بیش دیرم
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 ان نامه خوانندچو فردا نامه خوان
 من شرمنده سر در پیش دیرم

  
 ز عشقت آتشی در بوته دیرم

 در آن آتش دل و جان سوته دیرم
 سگت ار پا نھد بر چشمم ای دوست

 بمژگان خاک راھش رو ته دیرم
  

 بسر شوق سر کوی ته دیرم
 بدل مھر مه روی ته دیرم

 من قبلی من یبت من کعب
  ته ای ھر سو نظر سوی ته دیرم

  
 ان غم بدل اندوته دیرمھزار

 ھزار آتش بجان افروته دیرم
 بیک آه سحر کز دل برآرم

 ھزاران مدعی را سوته دیرم
  

 زعشقت آتشی در بوته دیرم
 در آن آتش دل و جان سوته دیرم
 سگت ار پا نھد بر چشمم ایدوست

 بمژگان خاک پایش روته دیرم
  

 دلی نازک بسان شیشه دیرم
 اگر آھی کشم اندیشه دیرم

 شکم گر بود خونین عجب نیستسر
 مو آن نخلم که در خون ریشه دیرم

 زھجرانت ھزار اندیشه دیرم
 ھمیشه زھر غم در شیشه دیرم
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 ز نا سازی بخت و گردش چرخ
 فغان و آه و زاری پیشه دیرم

  
 مو آن رندم که عصیان پیشه دیرم
 بدستی جام و دستی شیشه دیرم

 اگر تو بیگناھی رو ملک شو
 دم ریشه دیرممن از حوا و آ

  
 بسر غیر ته سودائی ندیرم
 بدل جز ته تمنائی ندیرم

 خدا دونه که در بازار عشقت
 بجز جان ھیچ کاالئی ندیرم

  
 ته دگر یاری ندیرم ەبغیر

 به اغیاری سر و کاری ندیرم
 بدکان ته آن کاسد متاعم

 که اصال روی بازاری ندیرم
 

 ھمه عالم پر از کرد چه سازم
 درد چه سازمچو مو دلھا پر از 

 بکشتم سنبلی دامان الوند
 ھمواز طالعم زرد چه سازم

  
 بدل درد غمت باقی ھنوزم

 کسی واقف نبو از درد و سوزم
 نبو یک بلبل سوته به گلشن
 به سوز مو نبو کافر به روزم
 فلک بر ھم زدی آخر اساسم

 لباسم نیلی ەیزدی بر خمر
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 اگر داری برات از قصد جانم
  ساسمبکن آخر ازین دنیا ا

  
 بشم واشم ازین عالم بدر شم

 بشم از چین و ما چین دورتر شم
 بشم از حاجیان حج بپرسم

 که این دوری بسه یا دورتر شم
  

 قدح بر گیرم و سیر گالن شم
 بطرف سبزه و آب روان شم

 دو سه جامی زنم با شادکامی
 وایم مست و بسیراللیان شم

  
 خدایا واکیان شم واکیان شم

 اکیان شمبدین بیخانمانی و
 ھمه از در برانند سوته آیم

 ته که از در برانی واکیان شم
  

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

 بموگوئی که در کویم نیایی
 مو تا کی با رخ زرد آیم و شم

 
 سر کویت بتا چند آیم و شم

 ز وصلت بی نوا چند آیم و شم
 بکویت تا ببیند دیده رویت

  از خدا چند آیم و شم نترسی
 

 مو که مست از می انگور باشم
 چرا از نازنینم دور باشم
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 مو که از آتشت گرمی نوینم
 چرا از دود محنت کور باشم

  
 به این بی آشنایی برکیاشم

 به این بی خانمانی برکیاشم
 ھمه گر مو برونند واته آیم
 ته از در گر برونی برکیاشم

 
 شبی نالم شبی شبگیر نالم

 ر یار و چرخ پیر نالمز جو
 گھی ھمچون پلنگ تیر خورده
 گھی چون شیر در زنجیر نالم

 
 مو که آشفته حالم چون ننالم
 شکسته پر و بالم چون ننالم
 ھمه گویند فالنی چند نالی
 تو آیی در خیالم چون ننالم

  
 مو کز سوته دالنم چون ننالم

 مو کز بی حاصالنم چون ننالم
 بگل بلبل نشیند زار نالد

 مو که دور از گالنم چون ننالم
  

 وای ازین دل که نی ھرگز بکامم
 وای ازین دل که آزارد مدامم

 وای ازین دل که چون مرغان وحشی
 نچیده دانه اندازد بدامم

 بیته بالین سیه مار به چشمم
 روج روشن شو تار به چشمم
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 بیته ای نو گل باغ امیدم
 گلستان سربسر خار به چشمم

  
 دان بچشممبیته گلشن چو زن

 گلستان آذرستان بچشمم
 بیته آرام و عمر و زندگانی
 ھمه خواب پریشان بچشمم

  
 دال از دست تنھایی بجانم

 فغانم در خود یز آه و نال
 شبان تار از درد جدایی
  کند فریاد مغز استخوانم

  
 قلم بتراشم از ھر استخوانم

 مرکب گیرم از خون رگانم
 دل ەیبگیرم کاغذی از پرد

 ھر یار مھربانمنویسم ب
 

 خانمانم بی ەیمو آن دلداد
 مو آن محنت نصیب سخت جانم
 مو آن سرگشته خارم در بیابان
  که چون بادی وزد ھر سو دوانم

  
 و خود گفتی که مو مالح مانمت

 به آب دیدکان کشتی برانم
 ھمی ترسم که کشتی غرق وابو

  درین دریای بی پایان بمانم
 مو آن رندم که پا از سر ندونم

 سراپایی به جز دلبر ندونم
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 دالرامی کز او دل گیرد آرام
 بغیر از ساقی کوثر ندونم

  
 دلم دور است و احوالش ندونم

 کسی خواھد که پیغامش رسونم
 خداوندا ز مرگم مھلتی ده

 که دیداری بدیدارش رسونم
  

 سر کوه بلند چندان نشینم
 که الله سر بر آره مو بچینم

 االله بیوفا بی بیوفا بی
 ار بیوفا چون مو گزینمنگ
  

 خوشا روزی که دیدار ته وینم
 گل و سنبل ز رخسار ته چینم

 بیا بنشین که تا وینم شو و روز
 جمالت ای نگار نازنینم

  
 بوره روزی که دیدار ته وینم
 گل و سنبل به دیدار تو چینم

 بوره بنشین برم ساالن و ماھان
  که تا سیرت بوینم نازنینم

  
 به صحرا بنگرم صحرا ته وینم

 به دریا بنگرم دریا ته وینم
 بھر جا بنگرم کوه و در و دشت

  نشان روی زیبای ته وینم
 خوش آنساعت که دیدار ته وینم

 کمند عنبرین تار ته وینم
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 نوینه خرمی ھرگز دل مو
  مگر آن دم که رخسار ته وینم

  
 اگر جسمم بسوزی سوته خواھم

 ھماگر چشمم بدوزی دوته خوا
 اگر باغم بری تا گل بچینم

 گلی ھمرنگ و ھمبوی ته خواھم
  

 بیا سوته دالن گردھم آئیم
 سخنھا واکریم غم وانمائیم
 ترازو آوریم غمھا بسنجیم

 ھر آن سوته تریم وزنین تر آئیم
  

 نمیدانم که سرگردان چرایم
 گھی ناالن گھی گریان چرایم

 ھمه دردی بدوران یافت درمان
 ان چرایمندانم مو که بیدرم

  
 ز حال خویشتن مو بیخبر بیم
 ندونم در سفر یا در حضر بیم
 فغان از دست تو ای بیمروت

  ھمین ذونم که عمری دربدر بیم
 

 عزیزا ما گرفتار دو دردیم
 یکی عشق و دگر در دھر فردیم

 نصیب کس مباد این غم که ما راست
 جمالت یک نظر نادیده مردیم

   
 یا تا دست ازین عالم بداریم

 یا تا پای دل از گل برآریمب
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 بیا تا بردباری پیشه سازیم
  بیا تا تخم نیکوئی بکاریم

  
 بوره سوته دالن با ما بنالیم

 زدست یار بی پروا بنالیم
 بشیم با بلبل شیدا به گلشن

 اگر بلبل نناله ما بنالیم
  

 برندم ھمچو یوسف گر بزندان
 ویا نالم زغم چون مستمندان

 یداگر صد باغبان خصمی نما
 مدام آیم بگلزار تو خندان

  
 دلم از دست ته ناالنه ناالن
 اندرون دلم خون کشته پاالن
 ھزاران قول با ما بیش کردی

 ھمه قوالن ته باالن باالن
  

 گلی کشتم باین الوند دامان
 آوش از دیده دادم صبح و شامان
 چو روج آیو که بویش وا من آیو
 برد بادش سر و سامان بسامان

  
 نه سر دارند نه سامانخوشا آنان 

 نشینن ھر دو پا پیچن به دامان
 شو و روزان صبوری پیش گیرن

  بیاد روی دلداران مدامان
 مو آن اسپید بازم سینه سوھان
 چراگاه مو بی سر بشن کوھان
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 ھمه تیغی به سوھان میکرن تیز
 مو آن تیغم که یزدان کرده سوھان

  
 الھی سوز عشقت بیشتر کن

 ر کندل ریشم ز دردت ریشت
 ازین غم گر دمی فارغ نشینم
 بجانم صد ھزاران نیشتر کن

  
 دال چونی دال چونی دال چون

 ھمه خونی ھمه خونی ھمه خون
 ز بھر لیلی سیمین عذاری

 چو مجنونی چو مجنونی چو مجنون
  

 بیا جانا دل پردرد مو بین
 سرشک سرخ و روی زرد مو بین

 غم مھجوری و درد صبوری
  بین ھمه برجان غم پرورد مو

  
 بوبیته یک شو دلم بی غم نمی
 بوکه آن دلبر دمی ھمدم نمی

 ھزاران رحمت حق باد بر غم
  زمانی از دل ما کم نمی بو

  
 بودلی دیرم که بھبودش نمی
 بوسخنھا میکرم سودش نمی

 ببادش میدھم نش میبرد باد
  بونھم دودش نمیدر آتش می

 سری دارم که سامانش نمیبو
 نمیبو غمی دارم که پایانش
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 اگر باور نداری سوی من آی
 بوین دردی که درمانش نمیبو

  
 بودلی دیرم دمی بیغم نمی

 بوغمی دیرم که ھرگز کم نمی
 خطی دیرم مو از خوبان عالم

  بوکه یار بیوفا ھمدم نمی
  
 ره جانا که جانانم تویی توەبو
 ره یارا که سلطانم تویی توەبو

 ته دونی خود که مو جز تو ندونم
  ره که ایمانم تویی توەه بورەبو
 

 شبی دیرم زھجرت تار تارو
 گرفته ظلمتش لیل و نھارو
 خداوندا دلم را روشنی ده

  که تا وینم جمال ھشت و چارو
  

 نصیب کس مبو درد دل مو
 حاصل موکه بسیاره غم بی

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

  
 بھارم بی خزان ای گلبن مو

 م کنده ببو بیخ و بن موچه غ
 برس ای سوته دل یکدم به دردم

 ته ای امروز دل تازه کن مو
  

 مو ەیامان از اختر شورید
 مو ەیفغان از بخت برگردید
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 فلک از کینه ورزی کی گذاره
  وم ەیرود خون از دل غمدید

  
 نوای ناله غم اندوته دونو

 عیار قلب خالص بوته دونو
 بوره سوته دالن واھم بنالیم

  ه قدر سوته دل دلسوته دونوک
  

 بی ته اشکم ز مژگان تر آیو
 بی ته نخل امیدم نی بر آیو

 بی ته در کنج تنھائی شب و روز
 نشینم تا که عمرم بر سر آیو

 
 شبی کان نازنینم در بر آیو

 گذشته عمرم از نو بر سر آیو
 سحرگاه تا مو ەیھمه شو دید

  بره باشد که یارم از در آیو
  

 ز بوم و بر آیودل چون یادم ا
 سر شگم بیخود از چشم تر آیو
 از آن ترسم من بر گشته دوران
 که عمرم در غریبی بر سر آیو

  
 خوش آن ساعت که یار از در آیو

 شو ھجران و روز غم سر آیو
 زدل بیرون کنم جانرا بصد شوق

  ھمی واجم که جایش دلبر آیو
 بی ته ھر شو سرم بر بالش آیو

 آیو چو نی از استخوانم نالش
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 شب ھجران بجای اشک چشمم
 ھای آتش آیوز مژگان پاره

  
 سیمی کز بن آن کاکل آیو

 مرا خوشتر ز بوی سنبل آیو
 چو شو گیرم خیالش را در آغوش

  سحر از بسترم بوی گل آیو
  

 سحرگان که بلبل بر گل آیو
 بدامان اشک چشمم گل گل آیو
 روم در پای گل افغان کنم سر

 آیوکه ھر سوته دلی در غلغل 
  

 صدای چاوشان مردن آیو
 آیو کندن جان ەیبگوش آواز

 رفیقان میروند نوبت به نوبت
  وای آن ساعت که نوبت وامن آیو

  
 بیته گلشن به چشمم گلخن آیو
 واته گلخن به چشمم گلشن آیو

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

 
 غم عشقت ز گنج رایگان به

 جاودان بهوصال تو ز عمر 
 کفی از خاک کویت در حقیقت
  خدا دونه که از ملک جھان به

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

  
 دو چشمم را ته خون پاال کنی ته

 کاله عقلم از سر وا کنی ته
 اگر لیلی بپرسه حال مجنون

 او را سوی صحرا کنی ته نظر
  

 دلی دیرم چو مرغ پا شکسته
 چو کشتی بر لب دریا نشسته
 تو گویی طاھرا چون تار بنواز

  صدا چون میدھد تار گسسته
 

 دلت ای سنگدل بر ما نسوجه
 عجب نبود اگر خارا نسوجه
 بسوجم تا بسوجانم دلت را

  در آذر چوب تر تنھا نسوجه
 

 دلم از دست خوبان گیج و ویجه
 ه بر ھم زنم خونابه ریجهمژ

 تر بیدل عاشق مثال چوب
 سری سوجه سری خونابه ریجه

 
 ذونم لوت و عریانم که کرده

 خودم جالد و بیجونم که کرده
 بده خنجر که تا سینه کنم چاک

 ببینم عشق بر جونم چه کرده
 شدستم پیرو برنائی نمانده
 بتن توش و توانائی نمانده
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 چین یبمو واجی برو آالل
  ا چینم که بینائی نماندهچر
 

 مرا عشقت ز جان آذر برآره
 زپیکر مشت خاکستر برآره
 نھال مھرت از دل گر ببرند

 ھزاران شاخه دیگر برآره
  

 عزیزان موسم جوش بھاره
 چمن پر سبزه صحرا الله زاره

 دمی فرصت غنیمت دان درین فصل
 که دنیای دنی بی اعتباره

 
 غمم بیحد و دردم بی شماره

 ین درد مو درمان ندارهفغان کا
 خداوندا ندونه ناصح مو

  اختیارهکه فریاد دلم بی
 

 دل مو بیتو زار و بی قراره
 بجز آزار مو کاری نداره

 زند دستان بسر چون طفل بدخو
 بدرد ھجرت اینش روزگاره

 
 مو را ای دلبر مو با ته کاره
 وگرنه در جھان بسیار یاره

 کجا پروای چون مو سوته دیری
 لبل به گلزارت ھزارهچو مو ب

 زغم جان در تنم در گیر و داره
 سرم در رھن تیغ آبداره
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 ندارم اختیاری از چه جوشش
  دل مو تاب این سودا نداره

 
 ام سامان ندارهسر سرگشته

 ام درمان ندارهدل خون گشته
 به کافر مذھبی دل بسته دیرم
  که در ھر مذھبی ایمان نداره

  
 ھر آن دلبر که چشم مست دیره
 ھزاران دل چو ما پا بست دیره

 میان عاشقان آن ماه سیما
  چو شعر مو بلند و پست دیره

  
 دلم میل گل باغ ته دیره

 ام داغ ته دیرهدرون سینه
 بشم آالله زاران الله چینم
  وینم آالله ھم داغ ته دیره

 
 دیره خانه مو یغمت در سین

 چو جغدی جای در ویرانه دیره
 ازفلک ھم در دل تنگم نھد ب

  ھر آن انده که در انبانه دیره
 

 مو که یارم سر یاری ندیره
 مو که دردم سبکباری ندیره

 ھمه واجن که یارت خواب نازه
 چه خوابست اینکه بیداری ندیره

 سحرگاھان که اشکم الوه گیره
 زآھم ھفت چرخ آالوه گیره
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 چنان از دیده ریزم اشک خونین
  که گیتی سر بسر سیالبه گیره

 
 نورزه بر چه ارزهدل ارمھرت 

 گل است آندل که مھر تو نورزه
  گریبانی که از عشقت شود چاک

  یک عالم گریبان وابیرزهب
  

 درخت غم بجانم کرده ریشه
 بدرگاه خدا نالم ھمیشه

 رفیقان قدر یکدیگر بدانید
  اجل سنگست و آدم مثل شیشه

  
 ھزاران دل بغارت برده ویشه
 ھزارانت دگر خون کرده ویشه

 غ ریش ار ویشم اشمردھزاران دا
  ھنو نشمرده از اشمرده ویشه

 
 پریشان سنبالن پرتاب مکه

 خمارین نرگسان پرخواب مکه
 براینی ته که دل از مابرینی

 برینه روزگار اشتاب مکه
  

 درین بوم و برانم پرورش نه
 شوانم جا و روزانم خورش نه
 سری دیرم که مغزی اندرو نه

  تنی دیرم که پروای سرش ن
 چون دل ناالن مو نهدلی ھم

 غمی ھمچون غم ھجران مو نه
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 اگر دریا اگر ابر بھاران
  هن مو گریان ەیحریف دید

 
 ای نهبدنیا مثل مو دل سوته

 ای نهبدرد سوز غم اندوته
 چسان بندم ره سیل دو دیده

  ای نهکه این زخم دلم لو سوته
  

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

 اجن که ترک یار خود کهبمو و
  کسیس یارم که ترکش واتنی نه

 
 سحرگاھان فغان بلبالنه

 بیاد روی پر نور گالنه
 ز آه مو فلک آخر خدرکه

  هدالن سوته یاثر در نال
 

 وای ناله غم اندوته ذونه
 عیار قلب و خالص بوته ذونه

 بیا سوته دالن با ھم بنالیم
 که قدر سوته دل دل سوته ذونه

  
 ت تو دایم غمینهدلم از دس

 ببالین خشتی و بستر زمینه
 ھمین جرمم که مو ته دوست دیرم
  که ھر کت دوست دیره حالش اینه
 چه باغ است اینکه دارش آذرینه

 چه دشت است اینکه خونخوارش زمینه
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 مگر بوم و بر سنگین دالن است
 مگر صحرای عشق نازنینه

  
 دیم یک عندلیب خوشنوائی

 ینالید وقت صبحگاھکه می
 بشاخ گلبنی با گل ھمی گفت
  که یارا بی وفایی بی وفائی

  
 فلک در قصد آزارم چرائی

 گلم گر نیستی خارم چرائی
 ته که باری ز دوشم بر نداری

  میان بار سربارم چرایی
 

 یسر راھت نشینم تا بیای
 در شادی بروی ما گشایی
 شود روزی بروز مو نشینی

 که تا وینی چه سخت بیوفائی
  

 ده چشمان سرمه سائیته کت نازن
 ته کت زیبنده باال دلربایی

 ته کت مشکین دو گیسو در قفائی
 بمو واجی که سرگردان چرائی

  
 عزیزان از غم و درد جدایی

 به چشمانم نمانده روشنائی
 بدرد غربت و ھجرم گرفتار
  نه یار و ھمدمی نه آشنائی

 به ھر شام و سحر گریم بکوئی
 که جاری سازم از ھر دیده جوئی
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 مو آن بی طالعم در باغ عالم
 که گل کارم بجایش خار روئی

  
 ز کشت خاطرم جز غم نروئی

 ز باغم جز گل ماتم نروئی
 ز صحرای دل بیحاصل مو
  گیاه ناامیدی ھم نروئی

  
 الھی دل بال بی دل بال بی

 گنه چشمان کره دل مبتال بی
 اگر چشمان نکردی دیده بانی

  چه داند دل که خوبان در کجابی
 

 عالم نصیب جان ما بیغم 
 بدور ما فراغت کیمیا بی

 رسد آخر بدرمان درد ھرکس
 دل ما بی که دردش بیدوا بی

  
 صفا ھونم صفا ھونم چه جابی

 که ھر یاری گرفتم بیوفا بی
 بشم یکسر بتازم تا به شیراز
 که در ھر منزلی صد آشنا بی

  
 ور بیبدریای غمت دل غوطه

 مرا داغ فراقت بر جگر بی
 ام تیرخدنگت خورده ز مژگان

  که ھر دم سوج دل زان بیشتر بی
 مدامم دل براه و دیده تر بی
 شراب عیشم از خون جگر بی
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 ببویت زندگی یابم پس از مرگ
 ترا گر بر سر خاکم گذر بی

  
 ز آھم ھفت گردون پر شرر بی

 زمژگانم روان خون جگر بی
 ته که ھرگز دلت از غم نسوجه

  کجا از سوته دیالنت خبر بی
  

 خوشا آندل که از خود بیخبر بی
 ندونه در سفر یا در حضر بی

 بکوه و دشت و صحرا ھمچو مجنون
  پی لیلی دوان با چشم تر بی

 
 شبم از روز و روز از شو بتر بی

 ام زیر و زبر بیدل آشفته
 مو یشو و روز از فراقت نال

  چو آه سوته جانان پر شرر بی
  

 مھربانی ھر دو سر بیچه خوش بی
 کسر مھربانی دردسر بیکه ی

 ای داشتاگر مجنون دل شوریده
 دل لیلی از آن شوریده تر بی

  
 مدامم دل پر از خون جگر بی

 چو شمع آتش بجان و دیده تر بی
 نشینم بر سر راھت شو و روز
  که تا روزی ترا بر مو گذر بی

 دل از دست غمت زیر و زبر بی
 بچشمان اشکم از خون جگر بی
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 رناز دیرهھران یاری چو مو پ
  دلش پر غصه جانش پر شرر بی

 
 ھر آن باغی که نخلش سر بدر بی

 مدامش باغبون خونین جگر بی
 بباید کندنش از بیخ و از بن
  اگر بارش ھمه لعل و گھر بی

  
 دل تو کی ز حالم با خبر بی

 کجا رحمت باین خونین جگر بی
 تو که خونین جگر ھرگز نبودی

  کی از خونین جگرھا با خبر بی
 
 ور بیوشا آندل که از غم بھرهخ

 خبر بیبر آندل وای کز غم بی
 ته که ھرگز نسوته دیلت از غم

 کجا از سوته دیالنت خبر بی
  

 ھر آنکس مال و جاھش بیشتر بی
 دلش از درد دنیا ریشتر بی

 اگر بر سر نھی چون خسروان تاج
 به شیرین جانت آخر نیشتر بی

  
 ھر آنکس با تو قربش بیشتر بی

 درد ھجران ریشتر بی دلش از
 اگر یکبار چشمانت بوینم

  بجانم صد ھزاران نیشتر بی
 تر بیات افروتهخور آئین چھره

 تر بیبجانم تیر عشقت دوته
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 چرا خال رخت دونی سیاھه
 تر بیھر آن نزدیک خور بی سوته

  
 تر بیات افروتهزخور این چھره

 تر بیتیر عشقت بجانم روته
 مرا اختر بود خال سیاھت

  تر بیز مو یارا که اختر سوته
  

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

 زمھرت ای مه شیرین چاالک
 مدامم دست حسرت بر سرک بی

  
  شب تار و بیابان پرورک بی

 در این ره روشنایی کمترک بی
 گر از دستت برآید پوست از تن
 بیفکن تا که بارت کمترک بی

  
 ار و خسک بیدال راه تو پر خ

 درین ره روشنایی کمترک بی
 گر از دستت بر آید پوست از تن

 بیفکن تا که بارت کمترک بی
  

 لم بلبل صفت حیران گل بی
 درونم چون درخت پی بگل بی

 خونابه بار دیرم ارغوان وار
 درخت نھله بارش خون دل بی
 نپنداری که زندان خوشترم بی
 سرم بو گوی میدان خوشترم بی
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 تار و تاریکه به چشممچو گلخن 
 گلستان بی ته زندان خوشترم بی

  
 دلم از سوز عشق آتش بجان بی
 بکامم زھر از آن شکر دھان بی

 ھمان دستان که با ته بی بگردن
  کنونم چون مگس بر سر زنان بی

  
 جھان خوان و خالیق میھمان بی

 گل امروز مو فردا خزان بی
 سیه چالی که نامش را نھند گور

  ه اینت خانمان بیبما واجن ک
 

 ھزاران الله و گل در جھان بی
 ھمه زیبا به چشم دیگران بی

 باغ درین زیبایی به مو یآالل
  سرافراز ھمه آاللیان بی

  
 ز بیداد فلک یارون امان بی

 امان جستن روز آخرزمان بی
 اگر پاره کرم یخه بجا بو

 که وامو آسمان پرسرگران بی
 

 سخن از ھر چه واجم واتشان بی
 دیث از بیش و از کم واتشان بیح

 بدریا گر روم گوھر بر آرم
 ھر آن گوھر که وینم واتشان بی

 شان بیچه واجم ھر چه واجم واته
 شان بیسخن از بیش و از کم واته
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 بدریا مو شدم گوھر برآرم
  شان بیھر آن گوھر که دیدم واته

 
 من آن شمعم که اشکم آتشین بی

 که ھر سوته دلی حالش ھمین بی
 ھمه شب گریم و نالم ھمه روز

 بیته شامم چنان روزم چنین بی
  

 زدست عشق ھر شو حالم این بی
 سریرم خشت و بالینم زمین بی

 خوشم این بی که موته دوست دیرم
  ھر آن ته دوست داره حالش این بی

 
 بی می ز پر یدو چشمانت پیال

 خراج ابروانت ملک ری بی
 ھمی وعده کری امروز و فردا

  م که فردای تو کی بینمیدان
 
 ای بیالن فصل بھاران ھفتهوگ

 ای بیزمان وصل یاران ھفته
 غنیمت دان وصال الله رویان

  ای بیل در الله زاران ھفتهوکه گ
 

 االله کوھساران ھفته ای بی
 ای بیبنفشه جو کناران ھفته

 منادی میکره شھرو به شھرو
  ای بیوفای گلعذاران ھفته

 گلی بی بھار آیو به ھر شاخی
 بھر الله ھزاران بلبلی بی
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 بھر مرزی نیارم پا نھادن
 مبو کز مو بتر سوز دلی بی

  
 مو را نه فکر سودایی نه سودی
 نه در دل فکر بھبودی نه بودی

 نخواھم جو کنار و چشمه سارون
  که ھر چشمم ھزارون زنده رودی

  
 گر دردم یکی بودی چه بودی

 وگر غم اندکی بودی چه بودی
 طبیبی یا حبیبی به بالینم

  ازین ھر دو یکی بودی چه بودی
 

 بمو واجی چرا ته بیقراری
 بھاری باد ەیچو گل پرورد

 چرا گردی بکوه و دشت و صحرا
  بجان او ندارم اختیاری

  
 ھمه روزم فغان و بیقراری

 شوان بیداری و فریاد و زاری
 بمو سوجه دل ھر دور و نزدیک

 ته از سنگین دلی پروا نداری
  

 ل ز مو بستان بزاریخدایا د
 آید ز مو بیمار دارینمی

 نمیدونم لب لعلش به خونم
  چرا تشنه است با این آبداری

 مرا دیوانه و شیدا ته دیری
 مرا سرگشته و رسوا ته دیری
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 نمیدونم دلم دارد کجا جای
 ھمیدونم که دردی جا ته دیری

  
 مسلسل زلف بر رخ ریته دیری

 گل و سنبل بھم آمیته دیری
 چون کری زلف دو تا را پریشان

 بھر تاری دلی آویته دیری
  

 برویت از حیا خوی ریته دیری
 دو ابرویت بناز آمیته دیری

 به سحر دیده در چاه زنخدان
  بسی ھاروت دل آویته دیری

 
 سمن زلفا بری چون الله دیری

 ز نرگس ناز در دنباله دیری
 از آن رو سه بمھرم بر نیاری
 ریکه در سرناز چندین ساله دی

  
 دیری خانه مو یغم اندر سین

 چو ویرانه که بوم آشانه دیری
 فلک اندر دل مسکین مو نه

  ازین غم ھرچه در انبانه دیری
  

 کشیمان ار بزاری از که ترسی
 برانی گر بخواری از که ترسی

 مو با این نیمه دل از کس نترسم
  دو عالم دل ته داری از که ترسی
 کشم آھی که گردون پر شرر شی

 تر شیام دیوانهدیوانهدل 
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 بترس از برق آه سوته دیالن
 که آه سوته دیالن کارگر شی

  
 تر شیام دیوانهدل دیوانه

 تر شیام ویرانهخرابه خانه
 کشم آھی که گردون را بسوجم
 که آه سوته دیالن کارگر شی

  
 اگر دل دلبری دلبر کدامی

 وگر دلبر دلی دل را چه نامی
 مدل و دلبر بھم آمیته وین

 ندانم دل که و دلبر کدامی
  

 کسیکه ره بفریادم برد نی
 خبر بر سرو آزادم برد نی

 ھمه خوبان عالم جمع گردند
 کسیکه یادت از یادم برد نی

  
 دل شاد از دل زارش خبر نی

 تن سالم زبیمارش خبر نی
 نه تقصیره که این رسم قدیمه
 که آزاد از گرفتارش خبر نی

  
 نی ته که دور از منی دل در برم
 ھوایی غیر وصلت در سرم نی
 بجانت دلبرا کز ھر دو عالم

  تمنای دگر جز دلبرم نی
 دلی چون مو بغم اندوته ای نی

 ای نیزری چون جان مو در بوته
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 بجز شمعم ببالین ھمدمی نه
 ای نیکه یار سوته دل جز سوته

  
 زدل مھر تو ای مه رفتنی نی
 غم عشقت بھر کس گفتنی نی

 محبتولیکن شعله مھر و 
 میان مردمان بنھفتنی نی

  
 مو آن باز سفیدم ھمدانی

 النه در کوه دارم سایبانی
 به بال خود پرم کوھان به کوھان

 به چنگ خود کرم نخجیر بانی
  

 گرم خوانی ورم رانی ته دانی
 گرم درتش بسوزانی ته دانی
 ورم بر سر زنی الوند و میمند

 ھمی واجم خدا جانی ته دانی
  

 یق ندونیمن دل سوته را ال
 که در دیوان عشاقت بخونی

 ھزارون بارم از خونی ببو کم
 ز تو زیرا که بحر بیکرونی

  
 تر نبینیبمیرم تا ته چشم

 شرار آه پر آذر نبینی
 چنانم آتش عشقت بسوجه

  که از مو مشت خاکستر نبینی
 به قبرستان گذر کردم صباحی

 شنیدم ناله و افغان و آھی
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 تگفای با خاک میشنیدم کله
 ارزد بکاھیکه این دنیا نمی

  
 ته که خورشید اوج دلربایی

 چنین بیرحم و سنگین دل چرایی
 به اول آنھمه مھر و محبت

 به آخر راه و رسم بی وفایی
  

 نگار تازه خیز ما کجایی
 بچشمان سرمه ریز ما کجایی

 رسیده طاھر ینفس بر سین
  دم رفتن عزیز ما کجایی

  
 ای نیشم چراییته که نوشم نه
 ای پیشم چراییته که یارم نه
 ای بر داغ ریشمته که مرھم نه

 نمک پاش دل ریشم چرایی
  

 ز دل بیرون نبجتم ناله نایی
 ز مژگان تر مو ژاله نایی

 شوی نایه که مو خوابت بوینم
 به بخت مو به چشم الله نایی

  
 عزیزون از غم و درد جدایی
 به چشمونم نمانده روشنایی

 درد گرفتارم بدام غربت و
 نه یار و ھمدمی نه آشنائیی

  
 مو احوالم خرابه گر تو جویی
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 جگر بندم کبابه گر تو جویی
 ته که رفتی و یار نو گرفتی

 قیامت ھم حسابه گر تو جویی
  

 به جز این مو ندارم آرزویی
 روییکه باشد ھمدم مو الله

 اگر درد دلم واجم به کوھان
  دگر در کوھساران گل نرویی

  
 

 
 
 


