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محمد حفيظ وارث: گرد آورنده   



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

…ای ساربان  
             

نست که تمام هنر ها در آ در روزگار ما باور بر. موسيقی سرآمد هفت شهر هنر و خرمترين بلند سرزمين ذوق است 
و دليل اين بلند پايه گی را پژوهشگران روان انسانی رابطهء نزديک  . تکاپو اند که به منزلت موسيقی عروج نمايند  

طرب زودتر در روان جذب ميشود و بيشتر باعث تسکين ذوق می شود   . اين هنر با عطش روح انسانی دانسته اند   
.                                                                                                  شايد روحی نباشد که ترنم را نپسندد  

عه ء بشری راه مشخص خود را در هنر دارد که اين راه موازی با خط خواسته های   همچنان بديهيست که هر جام  
.                                                                       ذوقی برخاسته از شعور جمعی آن اجتماع حرکت می کند  

ش يک هنرمند در بين جامعه درست ازموسيقی افغانی نيز به اساس همين قاعده دارای اصالت، تشخص و پذير  
.                                                                                                 روی همين سه اصل تعين می گکردد  

 کاروان موسيقی افغانی در سفر و حضرش ساربانی دارد سخت مقبول خاطر اهل قافله و شايسته ء پذيرش در 
او که از نخستين آواز خوانان آماتور در افغانستان بود آواز گيرا و استعداد عجيبی در موسيقی . امعه ء افغانیج  

.                    داشت، زندگی پرمشقت و دراماتيک را گذشتاند اما چون جوهر هنر همراهش بود، از ماندگارشد  
  آيند ترين لحظات زندگی اکثر افغانها تکرار می گرددتا هنوز در خوش» آهسته برو اش«مردی که طنين شيرين 

و بيشک که اين طرز طراز و ممتاز وی از بهترين آهنگ هايش است، سالهاست که در قلمرو ذهن و ذوق مردم جای 
                      .                                                                                  خوبی برايش بدست آورده است

يروی ه مرحوم پير محمد مشهور به آکه پ خورشيدی در کانون خانواد1308روانشاد عبدالرحيم ساربان محمودی در سال 
ساربان . اين خانواده در گذر سردار جان خان کابل زندگی داشت و از خانواده های نامی بود. قندهار چشم بجهان گشود
زمانی هم با پدرش به . ب قاری عبداهللا و متوسطه را در ليسه ميخانيکی کابل به پايان رسانيدتعليمات ابتدايی را در مکت

 خورشيدی بود که نخستين کار های 1331تجارت برنج مشغول شد اما زود پا در اقليم افسانوی هنر گذاشت و اين سال 
ا همطمان به تياتر و موسيقی عالقه هنريش را تحت نظر فرخ افندی و همکاری وزير محمد نگهت آغاز کرد و نقريب

روی صحنه ء . گرفت که اين هردو با هم پيوند های نيز دارند و ساربان درست در محراق همين پيوند ها قرار گرفت
از قرار معلوم نخستين آهنگ اين . تياتر درخشيد اما زود در يافت که در عرصهء موسيقی جوالن بيشتر می تواند کرد

:                                                                                           ه چنين بودآواز خوان پر آواز  
 تا بکی ای مه لقا در بدرم ميکنی

 از غمت ای دلربا خون جگرم ميکنی
ناس ترين آهنگ تعداد زيادی از آهنگهايش را سر ش. اين هنرمند با پرتو استعداد و آوازش زود درخشيد و خوب درخشيد

.                                            سازان آنوقت مانند استاد ننگيالی، استاد سرمست، استاد نينواز و سايرين می ساختند  
 بود که بيماری فلج سراغ اين 1364سال . اما زندگی بدون پهلوی رنگينی و نگينه يی هنر، بعد های تلخ و سياه هم داشت

تلخی های روزگار از فعاليت هنری ساربان بيشتر کاست درد غربت . ا رفت و آهسته آهسته از پا در انداختهنرمند توان
 خورشيدی بود که از شهر عزيزش 1368و قم مهاجرت چنگی ديگر بر گلوی روح حساس اين هنرمند زد و اين سال 

او بر نخاست و چشمه خروشان هنرش شايد بعد از اين ديگر صدای از گلوی . کابل به پشاور رخت آوارگی کشيد
.                            خورشيدی چشم از جهان فروبست1373 عصر هفتم حمل 4خشکيدن گرفت تا بالخره ساعت   

اما هنرش روی نوار کست و در قلب هنر دوستانش برای هميشه زنده ياد ماند و خوشا که در اين تازه گی ها اطالع 
اقدام بچاپ اين مجموعه » انجمن نشراتی دانش«و نشر و خدمتگاه عمره فرهنگ عزيزمان گرفتيم مرکز بزرگ طبع 

نموده است و دوست عزيزم جوان هنرمند و هنر دوست جناب محمد حفيظ وارث آهنگهای اين هنرمند را جمع آوری 
                                                            .                                                                         کرده است

 اين ناجيز که شيفته يی از شيفته گان هنر و فرهنگ ملی خويش است اين اقدام موثر و تالش مظفر را ستوده آنرا
خط اينگونه چون نبايد گذاشت متن سرود های هنرمندان سر شناس از بين برود . گستره يی در افق پهناور فرهنگ ميداند

.                                 تالش ما را تا آهنگهای ساير هنرمندان از است تمديد بايد کرد و همه را ياد جاويد بايد داد  
برای ناشر فرهنگ پرور توان بيشتر و برای گرد آورنده همت واالتر و برای هنرمند فقيد مغفرت و روان شاد آرزو 

                                                                                                              .                 داريم
 عبدالغفور ليوال     
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 آفتابی  که  نتابد
 
 
 

                                          آری خواننده ء گرامی                                                                                
 شاعری گفته است                                                                                                                            

                                                                                                                                            
 وا حسرتا که قافله شد کاروان نماند                                                                                                         

                                                                                       آن قافله ساالر هنر ساربان نماند                      
طوريکه هويداست مرحوم عبدالرحيم ساربان از زمره ء خوبترين و بهترين آواز خوانان آماتور کشور ما بود که با 

.         شانرا با در اشک آذين می بستصدای گيرا و اندوهگين اش عالقمندان آوازش را غرق اندوه نموده و چشمان   
.ساربان اضافه تر ترانه های غمين را انتخاب نموده و با طرز مخصوص و صدای پر دردی که داشت آنرا ميسرود  

که اين سبک جذابيت خاص به آهنگهايش ميبخشيد و چون آن آواز دلگير از سينهء پر درد بر می خواست به يقين که به 
:                 چنانچه در يکی از آهنگهايش ميگويد. او با غم همراه و غم هميشه با او بود. نشستدلهای پر درد می   

                
ين غم بی حيــا مرا                    باز رها نمی کند                                          ا  

                                          ی کنداز من و ناله های من                  هيچ حيــا نم
                                   

عاشقانه سرود . ساربان در قلمرو مويسقی اصيل افغانی چون ستاره يی درخشيد و سرزمين دلها را به جاليش گرفت  
 راه کسب اين افتخار او را پيشگام در سخنی ساربان را علمبردار ترانه های پر کشش خواندهد و در. و جاودانه بماند

تاثيرات ناگوار رنج و آالمی که طی ساليان متمادی روان اين هنرمند فقيد را ميفشرد بالخره در دهه ء اخير . ميدانيم
 سال اخير عمرش رابدون آنکه بتواند حرفی يا سخنی به زبان آورد 9چنانچه . عمرش بر پيکر لرزان وی نمايان گرديد

چه دردناک ساليانی بود که زبان خوشخوان اين هنرمند توانايی آن زمزمه های دلنشين را از دست داد . اندپشت سر گذشت
و چه ترانه های جديدی ديگری که درين مدت در حنجره اش موج ميزد اما دريغا که نميتوانست آواز بخواند و فرياد سر 

يد درخشان موسيقی ما پرده کشيد و از آسمان هنر ناپديدش دردا که ابر سياه مرگ بر رخ اشعهء تابان اين خورش.   کشد
مگر غافل از اينکه آواز او هنوز هم گرمی بخش دلهای مفتون است و هرگز از آسمان خاطره ها غروب نخواهد . ساخت
ه منظور اين مخلص که نهايت عالقمند موسيقی بوده از شيفته گان آواز ساربان ميباشم به توفيق خداوند مهربان ب.   کرد

سهولت بيشتر برای هموطنان عزيز، هنرمندان، نوآموزان موسيقی و عالقمندان آواز مرحوم ساربان اين مجموعه را 
. ترتيب نموده ام که نخست جهانی سپاسگذارم از برادر گرامی ام محمد رفيع ساحل که در زمينه همکاری مزيد نموده اند  

ل، محترم اسد اهللا صافی و تمام کارکنان محترم مرکز طبع و نشر دانش که در و همچنان از محترم حميد اهللا، محترم ليوا
.                                                                       پخش و نشر اين کتاب از هيچ نوع همکاری دريغ نورزيده اند  

     محمد حفيظ وارث 
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 مشک تازه
 
ارد ابر بهمن کابلمشک تازه ميب  

 موج سبزه ميکارد کوه و برزن کابل
 ابر چشم تر دارد سبزه بال و پر دارد
 نگهت ديگر دارد سرو سوسن کابل
 آسمان نيلی کار بر ستاره چشمک دار
 تا سحر بود بيدار چشم روشن کابل
 آب سرد پغمانش تاک و توت پروانش
 زنده می کند جانش طرفه مومن کابل

 
 

                                                                             مال محمد جان 
 
 بيا که بريم به مزار مال محمد جان                                                                   

                    سيل گل الله زار واوا دلبر جان                                                 
 سيل گل الله زار واوا دلبر جان                                                                    
 
 برو با يار بگو يار بگو يار تو آمد                                                                                           

ريــدار تو آمد                                                             گــل نرگس خـ  
 برو با يار بگو چشم تو روشن                                                                                               

                               همان يـــار وفــادار تو آمد                               
  
 بيا که بريم به مزار مال محمد جان                                                                  
 سيل گل الله زار واوا دلبر جان                                                                   

ان                                                                  سيل گل الله زار واوا دلبر ج  
  
 ســر کـــوی بلند فرياد کردم                                                                                                  

                              علی شيـــر خدا را ياد کردم                                 
 علی شيــر خدا يا شاه مردان                                                                                                  
 دل نا شاد ما را شاد گردان                                                              

ه مزار مال محمد جان                                                                   بيا که بريم ب  
 سيل گل الله زار واوا دلبر جان                                                                   
 
 

 يا موال
 

                                                  ای شب تو به روزگار من ميمانی                                 
 يـــا مــــوال دلــــم تنـــــگ آمــده                                             
 شيشهء دلــم ای خدا زير سنگ آمده                                          

                                                                    ای ماه نهان به يـــار من ميمانی                 
 يـــا مـــوال دلــــم تنـــــگ آمــــده                                            
 شيشهء دلــم ای خدا زير سنگ آمده                                          

ار                                                                                ای ابر سيه تو هم به اين حالت ز  
 يـــا مـــوال دلــــم تنــــگ آمـــده                                             
 شيشهء دلــم ای خدا زير سنگ آمده                                         

  من ميمانی                                                                                    برد ديدهء اشک بار
 يـــا مـــوال دلــــم تنــــگ آمـــده                                             
 شيشهء دلــم ای خدا زير سنگ آمده                                         

ی دلم به شيشه خون باقی ماند                                                                              در جا  
 يـــا مـــوال دلــــم تنــــگ آمـــده                                             
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      شيشهء دلــم ای خدا زير سنگ آمده                                    
 در سر به دل خرد جنون باقی ماند                                                                                
 يـــا مـــوال دلــــم تنــــگ آمـــده                                             

                 شيشهء دلــم ای خدا زير سنگ آمده                         
 سيمرغ بودم بدام عشــــق افتادم                                                                                   
   يـــا مـــوال دلــــم تنــــگ آمـــده                                             

                                  شيشهء دلــم ای خدا زير سنگ آمده         
 در دام کبوتر زبون باقی ماند                                                                                     
 يـــا مـــوال دلــــم تنــــگ آمـــده                                             

  آمده                                         شيشهء دلــم ای خدا زير سنگ
 دلدار مرا از من مالليست مگر                                                                                   
    يـــا مـــوال دلــــم تنــــگ آمـــده                                             

ای خدا زير سنگ آمده                                        شيشهء دلــم   
 آسايش دل کـــار محاليست مگر                                                                                  
   يـــا مـــوال دلــــم تنــــگ آمـــده                                             

يشهء دلــم ای خدا زير سنگ آمده                                         ش  
 يکروز در انتظار او پير شدم                                                                                     
    

                           يـــا مـــوال دلــــم تنــــگ آمـــده                         
 شيشهء دلــم ای خدا زير سنگ آمده                                         
 هر ساعت انتظار ساليست مگر                                                                                   
 

آمـــده                                                                   يـــا مـــوال دلــــم تنــــگ   
 شيشهء دلــم ای خدا زير سنگ آمده                                         
          
          

 همدم جانی
 
   تاکه نباشد هـــمدم جانی کی کتکت ياری کنم ای                                                        

 تا که نشانی خود ره نبينم برايچه کتکت ياری کنم ای                                                     
                                                                            
                                                                               *     *     *  
  لعل و جواهر گانه بسازم سيم و طال د سوانه بسازم                                                      
 سيم و طال دستوانه بسازم چار گله مرواری کنم ای                                                      

کنم ای                                                        تا که نباشد همدم جانی کی کتکت ياری   
 تا که نشانی خود ره نبينم بی چی کتت ياری کنم ای                                                     
                                                                          
                                                                                *    *    *  
 دلبرکم قار شد بسرم يار گوشه نشينم حلقه بگوش                                                        

                  آتش اگر تفسان که نباشد ديگ سرخود که ميايه بجوش                                    
 می لب دوستی کی تو ندارم شب تره ميمان به ايچه کنم                                                    
 تا کــــــه نباشد همدم جانی کی کتکت ياری کنم ای                                                        
 

تيت ياری کنم ای                                                    تا که نشانی خود ره نبينم بی چی ک  
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 سياه موی جان
 
 تو رفتی بيتو بر جسم تم آمد         سياه موی جان                                                         

                                           نهان شد آفتاب از من شب آمد         سياه موی جان               
 برای پرسش دل باری ديگر         سياه موی جان                                                         
 بيا پيشم که جانم بر لب آمد         سياه موی جان                                                         

بی حالم سياه موی جانم                                                                از حال   
 حالـــی نـدارم عزيــــــــز جانم                                                                

                                            گل الله گل نرگس مردم زغم                                   
 کــــــم نــــما به من ســـــتم                                                                 
  
 نه روز آيی که شاداب ات ببينم          سياه موی جان                                                       

بت ببينم          سياه موی جان                                                      نه شب خوابم که در خوا  
 زمين را ميکنم از اشـــــک دريا        سياه موی جان                                                       

                                          چو ماهــــی بلکه در آبت ببينم          سياه موی جان              
 
 از حال بی حالم سياه موی جانم                                                                
 حالـــی نـدارم عزيــــــــز جانم                                                                

ل نرگس مردم زغم                                                                              گل الله گ  
 کــــــم نــــما به من ســـــتم                                                                 

                       بهار و سبزه و شبهای مهتاب        سياه موی جان                                  
 تماشای گالن و شر شر آب       سياه موی جان                                                         
 بود خوش زنده گی ای عاشق زار    سياه موی جان                                                         

  سياه موی جان                                                         که باشد ماه روی در برم خواب      
 
    از حال بی حالم سياه موی جانم                                                                

         حالـــی نـدارم عزيــــــــز جانم                                                        
               گل الله گل نرگس مردم زغم                                                                
 کــــــم نــــما به من ســـــتم                                                                 
 
 
 
 

 ديوانه
 

 حال که ديوانه شدم ميروی
نه شدم ميرویبی سرو ساما  

 ميروی افسانه شدم ميروی
 

 ميروی جانم به فدايت مرو
 سوختم از جور و جفايت مرو
 تشنه پــــيمانه شدم ميروی

 
انه شدم ميرویفسميروی ا  

 حال که ديوانه شدم ميروی
 بی سر و سامانه شدم ميروی

 
 

 يار تو ام يار  وفا دار تو
 سوخت مرا شعلهء رخسار تو

يرویزار چو پروانه شدم م  
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 ميروی افستانه شدم ميروی
 حال که ديوانه شدم ميروی
 بی سر و سامانه شدم ميروی

 
 نيست کسی مونس تنهايی ام
 وای بحال سر سودايی ام

 حيف که بيگانه شدم  ميروی
 
 

 ميروی افستانه شدم ميروی
 حال که ديوانه شدم ميروی
 بی سر و سامانه شدم ميروی

 
 

 خنجر کاری
 
مل خون طپيده راخنجر کاريی بزن بس  

 باز فدای ناز کـــن جان بلب رسيده را
 

 ای گل باغ آرزو ماه رخ ُکل اللـــه رو
 سوز فراق و چاره جو عاشق دردو ديده را

 
 خنجر کاريی بزن بسمل خون طپيده را
 باز فدای ناز کـــن جان بلب رسيده را

 
 ناز به کس تيز مکن همچو من اش در خون مکن

ن مُکـن ناوک دل خليــده راغــرقه دگــــر بخو  
 

 خنجر کاريی بزن بسمل خون طپيده را
 باز فدای ناز کـــن جان بلب رسيده را

 
 مرده که زنده ميکنی دل شده بنده ميکنی
 پاک بخنده ميکنی اشک برخ چکيده را

 
 خنجر کاريی بزن بسمل خون طپيده را
 باز فدای ناز کـــن جان بلب رسيده را

 
 

...شب تا ســــــحر   
 

 شب تا سحر در بين جنگل
 از عشق بوديم سر شار هر دو

 
 گاهی فتاده بر سبزه زاری
 گاهی نشسته پهلو به پهلو

 
 چشمی خماری ليلی دل افروز
 روی مصفی موی پريشان
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 از الی اشجار مابين جهجاز
 دريا به کی بود دايم خروشان

 
 شب تا سحر در بين جنگل

 از عشق بوديم سر شار هر دو
 

يده لرزان از باد شبگيردر د  
 گلهای خود رو برگ درختان

 
 شب بين جنگل در نور مهتاب
 آواز بلبل صـــوت درختــان

 
 شب تا سحر در بين جنگل

 از عشق بوديم سر شار هر دو
 
 

 آهســــته برو                                                  
                      

ر چمن ام           آستا برو ماه من آستا برو                                   گل گفت که من يوسف مص  
 ياقـــوت گـــران ماهـــهء پر زر دهنم         آستا برو ماه من آستا برو                                    

                                 گفتم چــو تو يوسفــی نشانــی بنمای         آستا برو ماه من آستا برو    
 گفتا که بخـــون غرق نگـــر پيرهنم         آستا برو ماه من آستا برو                                   
 
 آستا برو سرو روان آستا برو                                                           

                                                        آستا برو مـــاه تابان آستا برو    
 
 ای همچو گــــل بنفشـــه آيد بويــت       آستا برو ماه مان آستا برو                                      
   وی همچو گـل سرخ فروزان رويـت      آستا برو ماه من آستا برو                                    

 من همچو گل زرد دعا گوی تو ام      آستا برو ماه من آستا برو                                       
 تا همچو گل سپيد گـــردد مويت        آستا برو ماه من آستا برو                                        
       

                                         آستا برو سرو روان آستا برو                    
 آستا برو مـــاه تابان آستا برو                                                           
 
 عشق تو برای جان درويش من است      آستا برو ماه من آستا برو                                         

ود مگر خويش من است      آستا برو ماه  من آستا برو                                                       بيگانه نميش  
زم       آستا برو ماه من آستا برو                                           ــريـفری کنم زغم بگــــگفتم س  

و ماه من آستا برو                                          منزل منزل غم تو در پيش من است         آستا بر                
 
 آستا برو سرو روان آستا برو                                                           
 آستا برو مـــاه تابان آستا برو                                                           
 

 
 شـــکايـــت

 
کايت از گلی گه شکوه از خاری کنمگه ش  

 من نه آن رندم که غير از عاشقی کاری کنم
 

 هر زمان بی روی ماهی همدم آهی شوم
 هر نفس با ياد ياری نالــــهء زاری کنم
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 گه شکايت از گلی گه شکوه از خاری کنم
 من نه آن رندم که غير از عاشقی کاری کنم

 
 

 حلقه های موج بينم نقش گيسوی کشم
ده های صبح بينم ياد رخساری کنمخن  

 
 گه شکايت از گلی گه شکوه از خاری کنم
 من نه آن رندم که غير از عاشقی کاری کنم

 
 
 

شعر از شايق جمال          نگهت سنبــل  
 
 

 باز به گلشـــن بيــا آب رخ گــل بريز
 شانه به کاکل بزن نگهت سنبل بريز

 
 سوخته را سوختن آب حيات است و بس

پــــروانه را بر سر بلبــل بريزآتش   
 
 

 باز به گلشـــن بيــا آب رخ گــل بريز
 شانه به کاکل بزن نگهت سنبل بريز

 
 باری غم دوستان جام می دشمنان
 آن به تحمل بکش اين به تغافل بريز

 
 باز به گلشـــن بيــا آب رخ گــل بريز
 شانه به کاکل بزن نگهت سنبل بريز

 
ق دلداده رامستی چشم تو گشت شاي  

 بر سر تابوت او شيشه بنه مل بريز
 
 

 باز به گلشـــن بيــا آب رخ گــل بريز
 شانه به کاکل بزن نگهت سنبل بريز

 
 

 لبــــــخند
 

 شب من سيه شد از غم مه من کجات جويم
 به شب دراز هجران مگر از خدات جويم

 
 

 سخن ات به سرو گويم خبر ات زباد پرسم
  کسان چرات جويمتو درون ديده و دل ز

 به شبی دراز هجران مگر از خدات جويم
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 شب من سيه شد از غم مه من کجات جويم
 به شب دراز هجران مگر از خدات جويم

 
 چو ز آه درد مندان سوی تو رود باليی
 به ميان سپر شوم من ره آن بالت  جويم
 به شبی دراز هجران مگر از خدات جويم

 
 

  کجات جويمشب من سيه شد از غم مه من
 به شب دراز هجران مگر از خدات جويم

 
 تو نه آن گلی که آرد سوی مات هيچ بادی
 ز پی دل خود هستی که من از صبات جويم
 به شبی دراز هجران مگر از خدات جويم

 
 شب من سيه شد از غم مه من کجات جويم
 به شب دراز هجران مگر از خدات جويم

 
 

؟..خور شيد من کجايی   
 

خ ات صحرای درد است خانهء مندور از ر  
 خورشيد من کجايی سرد است خانهء من
 خورشيد من کجايی سرد است خانهء من

 
 من درد مند عشقم درمان من تويی تو
 من پای بند صدق ام پيمان من تويی تو
 اميد من تويی تو ايـــمان من تويی تو

 
 بی تو کنون صحرای سرد است خانهء من

ت خانهء منخورشيد من کجايی سرد اس  
 خورشيد من کجايی سرد است خانهء من

 
 ديدم ترا زشادی از آســـمان گــذشتم
 جانان من که گشتی ديگر زجان گذشتم
 آخر خودت گواهی من از جهان گذشتم

 
 دور از رخ ات صحرای سرد است خانهء من
 خورشيد من کجايی سرد است خانهء من
 خورشيد من کجايی سرد است خانهء من

 
من به دنيــــا يـــار ديگــر ندارمغير تو   

 غير از خيال عشقت فکری به سر ندارم
 سر ميدهم و ليکن دست از تو بر ندارم

 
 دور از رخ ات صحرای درد است خانهئ من
 خورشيد من کجايی سرد است خانهء من
 خورشيد من کجايی سرد است خانهء من
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 باغ دی يم باغوانـــــه
 

اهللا باغ طوطيان دی لوت کیباغ دی يم باغوانه وی   
 صبا زم له خيالی باغه او ليــلو باغ دی يم باغوانه

 
 مخ دی به سپين کی سرخی وای وی اهللا لکه خاصه چی
 پـــر گـــالب اورويـــنه  او ليــلو باغ دی يم باغوانه

 
 په باغ کی مه کرزه  مينه وی اهللا گــالن شرميژی

غ دی يم باغوانهمخ په بانو پته وينه او ليـــلو با  
 
 

 نالــــه هـــای مـــن
 

ــــا نمی کنداين غم بی حيا مرا باز ره  
 از من و ناله های من هيچ حيا نمی کند

 
 گشته ز ناله نای من خوشتر از گلوی نی

 خوشتر از گلوی نی
 نالـــه اثـــر نمی دهد نای نوا نمی کند

 
 اين غم بی حيا مرا باز رهـــا نمی کند

له های من هيچ حيا نمی کنداز من و نا  
 

 رفته و ميرود هنوز هر کی به هر کجا
 هر کی به هر کجا

 تکيه به زندگی مکن عمر وفا نمی کند
 

 اين غم بی حيا مرا باز رهـــا نمی کند
 از من و ناله های من هيچ حيا نميکند

 
 گفت همنی آه ترا گريه ز چيست گفتيش

 گريه ز چيست گفتيش
آب بقا نمی کندآنچه که اشک می کند   

 
 اين غم بی حيا مرا باز رهـــا نميکند
 از من و ناله های من هيچ حيا نمی کند

 
 

 ای ســـــاربـــان
 

 ای ساربان آهسته ران که آرام جانم می رود
 وان دل که با خود داشتم با دلستانم می رود

 
 

 محمل بدار ای ساربان تندی مکن با کاروان
وانم می رودکز هجر آن آرام جان گويی ر  

 
 در رفتن جان از بدن گويند هر نوعی سخن

 10



 من خود به چشم خويشتن ديدم که جانم ميرود
 

 باز آی و بر چشمم نشين ای دل فريب نازنين
 که آشوب و فرياد از زمين بر آسمانم می رود

 
 

 ای شــــاخ گـــل
 

 ای شاخ گل که در پی گل چيده  بانی ام
انی اماين نيست مزد رنج من و باغبــ  

 
 پروردم ات بناز که بنشينم ات بپای
 آخرا چرا بخاک سيه می نشانی ام
 اين نيست مزد رنج من و باغبانی ام

 
 با صد هـــزار زخم زبــان زنده ام هنوز
 گردون گمان نداشت به اين سخت جانی ام
 اين نيست مزد رنج من و باغبانی ام

 
 ای ليـــلی عـــزيز که ثانی نديدمت

   در فراق تو مجنون ثانی امباز آ  که
 ای شاخ گل که در پی گل چيده بانی ام
 اين نيست مزد رنج من و باغبانی ام

 
 

 تو آفـــتابی
 

 تو آفتابی و من آن ستارهء سحر ام
 که تا سپيد شود ديه ام ره ات نگرم

 
 ز شام تا به سحر رقص می کند چو ماه
 خيال روی تو در چشمه سار چشم تر ام

 
  و من آن ستارهء سحر امتو آفتاتبی

 که تا سپيد شود ديده ام ره ات نگرم
 

 ميان قافلهء روز ميخزم چون موج
 ولی ز منزل مقصود خويش بی خبرم

 
 تو آفتابی و من آن ستارهء سحر ام
 که تا سپيد شود ديده ام ره ات نگرم

 
 بخند شمع من از پشت شيشهء قاموس
 که رانده من و پروانهء شکسته پر ام

تابی و من آن ستارهء سحرمتو آف  
 که تا سپيد شود ديده ام ره ات نگرم
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 ثريــــا
 

 بروی دلبری گر مايل هستم
 مکن منهم گرفتار دل هستم
 خدا را ساربان آهسته ميران
 که منم وا ماندهء اين قافله هستم

 
 ثريا چاره ام کن  به خنجر پاره ام کن
 اگــــر از مــن بديدی بی وفا يــــی

خنجر سرم صد پاره ام کنبکش   
 

 اگر دستم رســـــد با چرخ گــــردون
 از او پرسم که اين چون است و آن چون
 يکی را داده يـی صـد ناز و نعمــت
 يکی را قرص جور آلوده در خون

 
 ثريا چاره ام کن  به خنجر پاره ام کن
 اگــــر از مــن بديدی بی وفا يــــی
 بکش خنجر سرم صد پاره ام کن

 
 خدايا داد از اين دل داد از اين دل
 که من يکدم نگشتم شاد از اين دل
 که فردا داد خواهان داد خواهند
 بگويم صد هزاران داد از اين دل

 
 ثريا چاره ام کن  به خنجر پاره ام کن                                                    

                                                 اگــــر از مــن بديدی بی وفا يــــی       
 بکش خنجر سرم صد پاره ام کن                                                        
 
 
 جان جان بگـو                                                              
 

                                 زراه ديده در دل خانـــه کردی                  
                    سپس اين خانه را ويرانه کردی                               

 نگويم زانچه کردی يا نکردی                                                    
         فقط يک گپ مرا ديوانه کردی                                          

 
 جان جان بگو کجا روی                                                             
 پالم چرا تنها روی                                         
 دل نغمه ها آورده است                                                            

                                    جان راه ها پيموده است    
 تاکه به ما يکجا روی                                                     
 تا که به ما يکجا روی                                                    
 
 بمن عشقت جنون آموزد آخر                                                

دنيا ديده ام را دوزد آخر                                                 ز  
 درون سينه ام آتش ميفروز                                                
 در آنجا خانه ات ميسوزد آخر                                             

                                              جان جان بگو کجا روی                   
 ظالم چرا تنها روی                                            
 دل نغمه ها آورده است                                                               
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 جان راه ها پيموده است                                         
تا که به ما يکجا روی                                                         

 تا که به ما يکجا روی                                                      
 
 
 دل ای دل                                                             
 

                                           دل ای دل جاتنم دل عشقه فراموش نکو
 چراغی که روشن کرده يی خاموش نکو                                         
 
 رحم و مروت شده چون کيميا                                                  

             مهر و وفا نيست به دلها چرا                                      
 دل های ويرانگر وقت آمده                                                    
 سخت اندوسان چون سنگ ای خدا                                                 
 
 دل ای دل جانم دل عشقه فراموش نکو                                        

ه يی خاموش نکو                                        چراغی که روشن کرد  
 
 هرچه که آيد زجهان بر سرم                                                  
 سنگی که خورده است به بال و پرم                                             

                          رنجی که بردم ز دور و برم                         
 گناه من بود که خوش باورم                                                  
 
 دل ای دل جانم دل عشقه فراموش نکو                                            
 چراغی که روشن کرده يی خاموش نکو                                            
 

 
 رنج جاودانه

ــو رنــــج جاودانــــــه امت  
ــو عشـــق بــی نشـــانه امت  

ـــــن دوای م یــتــو درد ب  
 تــو  انــدوه  زمـــانـــه ام

 
 دلم به غم سپرده يی
 مرا چو گل فسرده يی
 بمن تو بی وفا شدی
 بمن تو عشق مرده يی

 
 تــو رنــــج جاودانــــــه ام

ـــانه امتــو عشـــق بــی نش  
 تــو درد بــی  دوای مـــــن
 تــو  انــدوه  زمـــانـــه ام

 
 ز ديده ها نهان شدم
 شکوهی بی نشان شدم
 بهار من تمام شد

 زجور تو خزان شدم
 

 تــو رنــــج جاودانــــــه ام
 تــو عشـــق بــی نشـــانه ام
 تــو درد بــی  دوای مـــــن
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 تــو  انــدوه  زمـــانـــه ام
 
 
 
 با تـــو                                                             
 
 با تو بسر نبردن تنها نفس کشيدن                                                        
 با غير تو نشستن جو تو کسی ره ديدن                        

                                               برای من يک چيزی کمتر از مرگ         
 يک چيزی بيشتر از عذابم                                      
 وقتی تو هستی ميشه زندگی ام خوشتر                                        
 وقتی که نيستی زندگی مثل يک خواب است                                   

و بسر نبردن تنها نفس کشيدن                                                      با ت  
 با غير تو نشستن جز تو کسی ره ديدن                       
 برای من يک چيزی کمتر از مرگ                                                     

                       يک چيزی بيشتر از عذابم               
 وقتی تو باشی با من دنيا هم از من و توست                                   
 وقتی که تو نباشی هستی بمن مثل سراب است                                 
 

 
 صحبت يار

 
 کس چه دارد به جهان کار به کاری که مراست
 به دو عالم ندهم صحبت ياری که مراست

 
 کار ما بوسه به هم دادن و سر مستی هاست
 با دل آرام چو نيکو سرو کاری که مراست

 
 کس چه دارد به جهان کار به کاری که مراست
 به دو عغالم ندهم صحبت ياری که مراست

 
 دوستت دارم و دور از تو ندارم طمع جان
 ای نثار قدمت دار و نداری که مراست

 
ی که مراستکس چه دارد به جهان کار به کار  

 به دو عالم ندهم صحبت ياری که مراست
 
 
 

                                         عشـــــــــــــــــــق
                                                
 
 همه از عشق و جنون می گويند                                         

                                        همه زين کاسهء خون ميگويند  
 
 نام هر گونه هوس عشق نهند                                          
 بيخود از ناز و فزون می گويند                                        
 
 عشق آنست که آتش فگند                                          

ش فگند                                         آتش اندر دل سرک  
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 عشق آنست که با يک ديدار                                          
 شعله در قلب مشوش فگند                                          
 
 همه از عشق و جنون می گويند                                        

اسهء خون ميگويند                                        همه زين ک  
 
 نام هر گونه هوس عشق نهند                                         
 بيخود از ناز و فزون ميگويند                                        
 
   خواستن را نرسيدن عشق است                                       

 سوختن و يار نديدن عشق است                                         
 
 کی تماس دو بدن عشق بود                                             
 دوری و درد کشيدن عشق است                                          
 

                   همه از عشق و جنون می گويند                       
 همه زين کاسهء خون ميگويند                                        
 
 نام هر گونه هوس عشق نهند                                            
 بيخود از ناز و فزون ميگويند                                            
 
 

                                          گـــــل زيبـــا            
 
 دل ربودی ز بر من                                                  
 صنم عشوه گر من                                                  
 به فدای تو سر من                                                  

اهی                                                 به نگاهی به نگ  
 گل زيبا گل زيبا                                                    
 
 تويی تو مهر درخشان                                                
 تو تو شمع شبستان                                                   
 تويی رشک مهء تابان          گل من گلبن رويا                                     
 گل زيبا گل زيبا                                                     
 خفته در چشم تو اکنون        تن سيمين تو گلگون                                   

يی غارتگر دلها                                     لب شيرين تو ميگون     تو  
 گل  زيبا گل زيبا                                                     
 
 
 دلبـــــر                                                           
 

                     ديدم مه باز ستمگر شده بودی     دلبر شده بودی                  
 شمشاد دقت سرو صنوبر شده بودی    دلبر شده بودی                                       
 دلبر شده بودی                                                    

        در شوخی و در مستی در جلوه نمايی                                                     
 از جملهء خوبان بتا سر شده بودی     دلبر شده بودی                                        
 شمشاد قدت سرو صنوبر شده بودی     دلبر شده بودی                                        
 دلبر شده بودی                                                    

  و برخاستی در مجلس اغيار                                                             افتادی
 شايد که حريف می و ساغر شده بودی     دلبر شده بودی                                         

         شمشاد قدت سرو صنوبر شده بودی     دلبر شده بودی                                 
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 دلبر شده بودی                                                    
 گــــل پژمرده

 
 تو برو کز تو دل آزرده شدم                                                  
 همچو گل پر پر و پر مرده شدم                                                
 

  و بشکستی چرا                                               بردی از من دل
 من که از دست تو بی پرده شدم                                              
 همچو گل پر پر و پژمرده شدم                                              
 

                            تو برو کز تو دل آزرده شدم                      
 همچو گل پر پر و پژمرده شدم                                               
 
 تو برو تا که نبينم رخ تو                                                  
 تو برو کز غمت افسرده شدم                                                 

  گل پر پر و پژمرده شدم                                                همچو
 
 

...                                                              آه از تو   
 
 يکروز ترا ديدم از آن روز سر روزم                                                   

هر دل افروزم                                                  شد بی تو جهان تيره ای م  
 
 آه از تو و ديدار ات                                                           
 آه از تو و ديدار ات                                                          

                                           آه از تو و ديدار ات                
 
 ديگر تو نمی آيی در چشم پر آب من                                                 
 آه آه که گريز انی از آب و زخواب من                                                
 

                              اين نيست سزاوار ات                             
 آه از تو و ديدار ات                                                          
 آه از تو و ديدارات                                                          

       آه از تو و ديدار ات                                                    
 
 آيا تو فريدونی کز ديده نهان گشتی                                                
 يا عور جنان بودی پس سو جنان گشتی                                              
 
 در حيرتم زکارت                                                          

ار ات                                                        آه از تو و ديد  
 آه از تو و ديدار ات                                                        
 
 يکروز تو را ديدم زان روز سر روزم                                              

                                           شد بی تو جهان تيره ای مهر دل افروزم   
 
 آه از تو و ديدار ات                                                        
 آه از تو و ديدار ات                                                        

               آه از تو و ديدار ات                                         
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 چشم تو                                                                        
 
 بجای سرمه ز چشم تو آب می ريزد                                                     

           بجای خنده ز لعلت شراب می ريزد                                          
 
 تو از شگوفهء خورشيد هم شگفته تری                                                   
 زيک نگاه تو صد آفتاب می ريزد                                                    
 

    مهر می تابد                                                    گهی ز چشم لطيف
 گهی ز لطف تو ناز و عتاب می ريزد                                                  
 
 بجای سرمه ز چشم تو آب می ريزد                                                   
 بجای خنده ز لعلت شراب می ريزد                                                   
 
 
 

موج                                                                  شکنج   
 
 اثری شکنج موجم خبری ديگر ندارم                                                 
 نفس شرار مهرم اثری ديگر ندارم                                                
 

شوخ چشمی                                            چو ستاره می درخشم به نشاط   
 ره رهروان نمايم ضرری ديگر ندارم                                                
 
 خبری ديگر ندارم                                                        

                       اثری ديگر ندارم                                   
           
 يم کشت آرزويم نم تخم جستجويم                                                   
 گل باغ روی اويم خبری ديگر ندارم                                                 
 

             اثری ديگر ندارم                                             
 ضرر ديگر ندارم                                                        
 
 همه کوه دشت و بحرم به نظر چو زره آيم                                          
 دل من بود نگاهم بصری ديگر ندارم                                           
 

                                                         اثری ديگر ندارم 
 خبری ديگر ندارم                                                        
 
 نه به جسم کرده منزل نه به جان گزيده ماوا                                         

                                 من او نوای مهرم خبری ديگر ندارم             
 
 اثری ديگر ندارم                                                          
 خبری ديگر ندارم                                                          
 
 
   سوگنــد                                                                 
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 بچشمان دل انگيز      دل انگيز تو سوگند                                             
 به لبهای هوس ريز     هوس ريز تو سوگند                                            
 
 
 به صهبا دو چشم       دو چشم پر ز نازت                                            

برق آن نگاه       نگاه جان گدازت                                                به   
 
 بچشمان دل انگيز      دل انگيز تو سوگند                                             
 به لبهای هوس ريز     هوس ريز تو سوگند                                            
 

م چو گلبرگ       چو گلبرگ سپيدت                                             به اندا  
 به لبخندت به اندوه ات      به اندوه اميدت                                                 
 
 بچشمان دل انگيز      دل انگيز تو سوگند                                             

لبهای هوس ريز     هوس ريز تو سوگند                                            به   
 
 به اشک کز غمت بر    غمت بر چهره بارم                                             
 ترا چون صبح فردا      هميشه دوست دارم                                              
 

  انگيز      دل انگيز تو سوگند                                             بچشمان دل
 به لبهای هوس ريز     هوس ريز تو سوگند                                            
 
 
 آخر چه شده                                                                
 

برم      آخر آخر چه شده                                            گيسو افشان شده رفتی ز  
 تو گريزان شده رفتی زبرم       آخر آخر چه شده                                            
 
 بيوفا بيوفايی از تو شده                                                          

  تو شده                                                         نازنينم جدايی از
 
 سست پيمان شده رفتی زبرم         آخر آخر چه شده                                             
 گيسو افشان شده رفتی زبرم       آخر آخر چه شده                                             
 

بان من همراز شدی                                                       با رقي  
 مونس و همدم و دم ساز شدی                                                      
 
 دشمن جان شده رفتی زبرم      آخر آخر چه شده                                              

رفتی زبرم      آخر آخر چه شده                                            گيسو افشان شده   
 تو گريزان شده رفتی زبرم       آخر آخر چه شده                                            
 
 

                                                             گيسوی مشکی
 

ن تو                                                              برده دلم گيسوی مشکي  
 من به فدای                                                                      
 من به فدای لب شيرين تو                                                            
 

                                                            بر جگرم تير تغافل مزن   
 زانکه شدم بسمل غمگين تو                                                            
 من به فدای                                                                      
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                                                    من به فدای لب شيرين تو         
 برده دلم گيسوی مشکين تو                                                           
 من به فدای                                                                     

                                          من به فدای لب شپيرين تو                  
 بهر خدا زود رهايم مکن                                                              
 زانکه منم عاشق ديرين تو                                                             
 

                                     من به فدای                                  
 من به فدای لب شيرين تو                                                            
 برده دلم گيسوی مشکين تو                                                           

                           من به فدای                                           
 من به فدای لب شپيرين تو                                                           
 
 
 ليــــــــــال                                                                    
 

                              به گرد ات گر حصار از سنگ سازم            ليـــال            
 ره اش را چون دل من تنگ سازم           ليـــال                                         
 شگافم قلعه را سوی تو آيم                                                           

                           ازم        ليـــال               زخونم گر چهان را رنگ س
 ليال ليال ليال ليال ليال                                                          
 مجنون شدم از غمت واويال                                                          
 

                  غم عشقت مرا کرده است رسوا       ليـــال                        
 به شبها از غمت خوابم نيايد                                                      
 مرا بگذاشتی تنهای تنها       ليــال                                        

             ليال ليال ليال ليال ليال                                                         
 مجنون شدم از غمت واويال                                                     
 
 غم عشقت بيابان پرورم کرد       ليـــال                                        
 هوايت مرغ بی بال و پرم کرد      ليـــال                                        

تی صبوری کن صبوری                                                     بمن گف  
ــال                                       وری خاک عالم بر سرم کرد     ليـصب  

 ليال ليال ليال ليال ليال                                                    
                                             مجنون شدم از غمت واويال        

 
 
 نـــــگار  نازنيــــــن                                                            
 
 ای نگار نازنين  يکدم پهلويم نشين                                                 

                                         از آن لبان بوسه بده دل مرا غصه مده        
 ای يار من  دلدار من                                                           
 

  خورشيد تابان من                                                            –او 
                          ماه درخشان من                                    –او 

 از آن لبان بوسه بده  دل مرا غصه مده                                               
 ای يار من   دلدار من                                                           
 

               غنچهء لب را بگشا  حرفی بگو بهر دوا                                 
 از آن لبان بوسه بده   دل مرا غصه مده                                               
 ای يار من  دلدار من                                                            
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    اختر شبهای من                                                          –او 

  مه روی زيبای من                                                            –او 
 از آن لبان بوسه بده  دل مرا غصه مده                                                
 ای يار من     دلدار من                                                            

ر من    دلدار من                                                            ای يا  
 
 

ور                                                    صبح کشــــــ  
                                 
   صبح کشور ميوات   ياسمن بهار استی                                             

 بوی ناز می آيد   جلوه گاه يار استی                                               
  اش چمن جويد                                                           گر گل

 يا نفس سمن بويد                                                             
                                                              دل به ديده ميگويد

 رنگ آن نگار استی                                                             
صبح کشور ميوات   ياسمن بهار استی                                                  

                                               بوی ناز می آيد   جلوه گاه يار استی 
 
 نقش جوهر کامل                                                             
 کيست تا کند باطل                                                             

                        اين چراغ و اين محفل                                    
 فضل کردگار استی                                                           
 صبح کشور ميوات   ياسمن بهار استی                                               

     بوی ناز می آيد   جلوه گاه يار استی                                           
 
 ابر شوق می بارد                                                             
 سبزه حسن می کارد                                                            
 سنگ هم دلی دارد                                                            

                                                        طرفه کوهسار استی    
 صبح کشور ميوات   ياسمن بهار استی                                               
 بوی ناز می آيد   جلوه گاه يار استی                                               
 
 

                                                        ديشــــــب     
                                  
 ديشب بخدا خمار بودم                                                              
 سرگرم دو چشم يار بودم                                                             
 

ستم                                                            من گل پرستم بی باده م  
 افتاده يک دل امشب ز دستم                                                           
 
 چپ چپ به کويت از الی مويت                                                         

                                                          ديدم به شوخی مهتاب رويت 
 
 تو نشه بودی من مست بودم                                                           
  تو چاک دامن من دل کشودم                                                           
 

                                                        با ناز و عشوه آ در بر من     
 قربان راه ات چشم تر من                                                            
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 پيراهن سرخ نيمه بازت                                                            
                                               بهتر ز گالب بوستان است             

 
 چشمی تو نرگس زلفت تو سنبل                                                          
 لب های سرخ ات نازکتر از گل                                                          
 
 من عشوه کردم تو ناز کردی                                                               
 بستم گريبان تو باز کردی                                                               
 
 

                                              عشــــــــق من            
                   

 شييشه بر دوش تو          باده لب نوش تو                                                    
 عشرت جاويد من         مستی و آغوش من                                                 

               عشق من اميد من                                                    
 مران ز خويشم                                                                   
 مرو  ز پيشم                                                                     
 

              مهر رخت دين من              عشق توت آيين من                                    
 اختر بختم تويی             ای ماه و پروين من                                                
 عشق ندارد دويی                                                                     

                  مران زخويشم                                                      
 مرو ز پيشم                                                                        
 
 بتا شرابم بده          سوختم آبم بده                                                        

                                تشنهء يک  بوسه           بی لب و تابم بده                    
 مکن ز دلداده رم                                                                      
 مران ز خويشم                                                                       

                              مرو  ز پيشم                                           
 
 

                                              ـــی               ســـــــاق
 ساقی دلی ما خون شد بخدا        کو جام شرابم                                                     

                                        زين چشم تر ام سوزد جگرم      سرمست و خرابم          
 بتن عشوه گرم بنشين به برم      بنشين ای جانم                                                     

                              شده ام نگران که چنان ديگراان     از خود مرانم                         
 

      آخر تو هم که مستی                                               ساقی دلم شکستی   
 کمتر گو افسانه      جام دگر پيمانه                                                       
 
 ساقی دست من در دامان تو                                                                       
 جانم قربان آن چشمان تو                                               
 پرکن بار دگر پيمانه را                                                                        
 بگذر از دنيای هستی يکسر                                           

خر تو هم که مستی                                                ساقی دلم شکستی         آ  
 کمتر گو افسانه         جام دگر پيمانه                                                       
 
 

                                               ـو صحرا                آهـ
  رم   رم                                                         رم کن رم کن        رم  

 ای ماه دل آرا      ای آفت دل ها                                                         
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 ای دختر زيبا       ليال تويی ليال                                                          
يبا                                                                      ای دختر ز  

 ای آهوی صحرا                                                                    
 رم کن رم کن     رم  رم  رم                                                            

اد      بی پرده و آزاد                                                       در دشت به زی ش  
 از آدميان دور     بگريز  زبيداد                                                         
 ای دختر زيبا                                                                      

ی صحرا                                                                    ای آهو  
 چشمان تو دارد      بی سرمه سياهی                                                   
 ليلی تو ليلی      آزاد تويی آزاد                                                      
 

يبا                                                                      ای دختر ز  
                                ای آهوی صحرا                                     

 
 
 از بسکه نازنين                                                   

                                                       
 از بسکه نازنينی و نازت کشيدنيست                                                   
 دشنام کز دهان تو باشد شنيدنيست                                                   
 

           افتد اگر به ماه رخت چشم آفتاب                                       
 تصديق می کند که چنين روی ديدنيست                                                
 

شگفتن که هر کجا                                                خود می مکنی لبت به   
 دانسته يی لب نمکين ات مکيدنيست                                                 
 
 آرام و تاب و صبر و قرارم ربوده يی                                               
 شيرين لبی که شهد وصالش چشيدنيست                                               
 
 از بسکه نازنينی و ناز ات کشيدنيست                                               

  تو باشد شنيدنيست                                                دشنام کز دهان
 
 

لقـــا                                                        مـــه   
                                           

        تابکی ای مه لقا   در بدرم ميکنی                                             
 از غمت ای دلربا   خون جگرم ميکنی                                                 
 ای مه شيرين ادا   خاک به سرم ميکنی                                                 

         در ره انتظار تو  چشم براه ام بيا ای صنم مه لقا                                    
 
 جور و جفا تا بکی   ای بت مه پيکرم                                                  
 رح م نما بهر من   دور مرو از برم                                                  

       رفته ز سودای تو  جان زتن هوش از سرم                                            
 بهر خدا بهر خدا مکن بر من جفا ای مه شيرين ادا                                             
 
 تا بکی ای قلب زار شور و نوا ميکنی                                                   

             از غم آن خونخوار ناله چرا ميکنی                                         
 گريه و آه و فغان شام و صبا ميکنی                                                   
 ای دل من ای دل من بی تابی تو چرا ای دلک بينوا                                            
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     ــــق تو                                                  در عشـ
                                             

 ديوانه نمودم دل فرزانهء خود را                                                    
 در عشق تو گفتم همه افسانهء خود را                                                  
 

                                             غير از تو کی افروخته آن شعله بجانم    
 شعله بجانم شعله بجانم                                                         
 آتش نزند هيچ کسی خانهء خود را                                                  
 

                                  در عشق تو گفتم همه افسانهء خود را                  
 ديوانه نمودم دل فرزانهء خود را                                                  
 من زنده ام آخر تو مسوزان دگری را                                                   

                      ای دگری را     ای دگری را                                
 ای شمع مر خانه دل پروانه خود را                                                  
 
 در عشق تو گفتم همه افسانهء خود را                                                   

               ديوانه نمودم دل فرزانهء خود را                                    
 
 دل می تپد و می دود و نام تو گويد                                                 
 نام تو گويد   نام تو گويد                                                        

      بازا ببر اين مرغک بی النهء خود را                                           
 
 در عشق تو گفتم همه افسانهء خود را                                                   
 ديوانه نمودم دل فرزانهء خود را                                                  
 
 

                                 دامـــن صحرا                    
 

را  بی خبر از دنيا                                                   در دامن صح       
 خوانده بگوشم ميرفت  نوای هستی را                                              
 
 آنکه به نقش زمانه دل نه بندد                                                    

                                                     نغمهء عشق و هوای دل پسندد
اين نوای اسمانی باتو گويم  گر ندانی                                             .. آ   

او                                              ..راز   عشـــــــــقی جـــــــــاودانی    
من                                                   از بی گناهی تو  غرق گناه ام   

 تشنه دردم مهر ترا ميخواهم من                                                    
 خوش بود ای گل ناز ترا کشيدن                                                     

                                        با قيمت جان روی مهء تو ديدن             
برده تابم تاب گيســـــو                                                         .. آ   

 کرده چهره چشم جادو                                                           
                                   ..                  او .. ديده يکسو آن دو گيســـــو 

 
 

                                                   نـــگ غـــروب ت
                                             
 تنگ غروبی  دلم گرفته                                                           
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                                                     آذان مغرب  باز سر گرفته     
 
 تو حوض کاسی  ماه خوابيده                                                       
 مرغ من امشب   کجا پريده                                                        
 

                                          زدامن گلدسته ها   درين غروب غم فزا       
 پيچد صدای   اهللا اکبر يارب اهللا اکبر                                                 
 اهللا اکبر يا رب اهللا اکبر                                                         
 

                                    کی کرده پر پر گلی که چيده                   
 يارم بی گناه  از من رميده                                                       
 غروب وقت   نماز رسيده                                                       
 

                         تو ای خدای مهربا  عشق مرا بمن رسان                           
 بحق بانگ  اهللا اکبر يارب اهللا اکبر                                                      

                             اهللا اکبر يارب اهللا اکبر                               
                 
 

                                                      فــــــــــراق     
                                           
 فراق آتش بجان افروخت و جانان کم نما تاکی                                          
 دل عالم بحالم سوخت  اين سان بيوفا تا کی                                           

اکی      اين سان پر جفا تا کی                                           جانان کم نما ت  
 چندان بيوفا تاکی     چندان بيوفا تاکی                                                  
 
 زرنجی چون بخندم يار  تو ياری نميدانی                                             

ريم زار  دلداری نميدانی                                             بخندی چون بگ  
 برانی چون بخواهم باز غمخواری نميدانی                                            
 بمن عشقت جنون آموخت  آخر اين ادا تاکی                                           

ن سان پر جفا تا کی                                           جانان کم نما تاکی      اي  
 چندان بيوفا تاکی     چندان بيوفا تاکی                                                  
 
 هميشه با منت جنگ است  صدق ام را نميگويی                                        

  را نميگويی                                          زخونم ناخنت رنگ است  جرمم
 چرا اين سان دل ات تنگ است حالم را نمی جويی                                        
 زدنيا ديده ام را دوخت مژگانت وال تاکی                                               

جفا تا کی                                           جانان کم نما تاکی      اين سان پر   
 چندان بيوفا تاکی     چندان بيوفا تاکی                                                  
 
 

                                                     مــــاه يـــــگانه  
                                                          

 زلـــفکايـــت دانه دانه     گر يار منی بيا به خانه                                             
 کن پرسش من ماه يگانه              جانان نکنی ديگر بهانه                                      
 

                                                       باز آی که از جان خبری نيست مرا                 
 من مردم و از خود اثری نيست مرا                                    
 خواهم که بجانب تو پرواز کنم                                                                       

                                ليکن چه کنم بال و پری نيست مرا     
 
 بيا به پيشم  بيا به پيشم     مکن پريشم مکن پريشم                                          

 24



 زلفکايت دانه دانه            گر يار منی بيا به خانه                                       
کنی ديگر بهانه                                      کن پرسش من ماه يگانه              جانان ن  

 
 آيينه نور است رخ يار امشب                                                                       
 ای ماه بنشين در پس ديوار امشب                                      

                                                            ای مه بپوشان رخ خود را پس ابر        
 ای صبح دمی خويش نگهدار امشب                                    
 
 بيا به پيشم  بيا به پيشم     مکن پريشم مکن پريشم                                          

بيا به خانه                                       زلفکايت دانه دانه            گر يار منی   
 کن پرسش من ماه يگانه              جانان نکنی ديگر بهانه                                      
 
 غم دارم و غم گسار می بايد و نيست                                                                    

  آن نگار می بايد و نيست                                   در پيش من
 د بستر اغيار نمی بايد و است                                                                     
 تشريف حضور يار می بايد و نيست                                  
                    

  به پيشم     مکن پريشم مکن پريشم                                          بيا به پيشم  بيا
 زلفکايت دانه دانه            گر يار منی بيا به خانه                                       

                                        کن پرسش من ماه يگانه              جانان نکنی ديگر بهانه  
                         
                                  

                                        بت نازنينم                    
                          
 بت نازنينم   مه مهربانم     چرا قهری از من  باليت بجانم                                     
 
 نگارا چی کردم که رنچيدی از من     بگو تا گناه خودم را بدانم                                           
                        

بت نازنينم   مه مهربانم     چرا قهری از من  باليت بجانم                                         
 

چيزی نگردد زبان در دهانم                             زدرس محبت بجز نام جانان       به   
         
 بت نازنينم   مه مهربانم     چرا قهری از من  باليت بجانم                                     
 
 

                                                        تيريژی                
دريغه دريغه                                                    شيرين عمر چه تيريژی   

 د اوبو ثير بهيژی دريغه دريغه                                                     
 
 ولی زره  به خبر نده له رفتنه                                                    

يغه                                                 چی دی هثی شی تيريژی دريغه در  
 
 ولی هثی شی بی غمه زما دله                                                    
 عمر باد غوندی چليژی دريغه دريغه                                                 
 

                                         داغ ياران لکه گلونه د بهار دی             
 د خزان په طور رژيژی دريغه دريغه                                                 
    

شيرين عمر چه تيريژی دريغه دريغه                                                                                                
بو ثير بهيژی دريغه دريغه                                                     د او  
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                                                تو ای دلبر         
                                                       

بت                                    تو ای دلبر قشنگی از لطافت     بر تن داری قبای از نجا  
 من نيز تشنه تو استی چو باران     همچون رودی برای ان بيابان                                  
 
 ايدل ترک شهر و خانه کردم      به باغت مثل بلبل النه کردم                                     

  گل روی ترا افسانه کردم                                         شدم مست و زدم چهچه بحالم     
 
 الهی ما نديديم خانهء تو      تو بلبل باشی و دل النهء تو                                      
 کتاب کودکان گردد به مکتب      پر از حرف من و افسانهء تو                                    
 

ن ابرو کمانت را ببوسم    سنان مژگان سنانت را ببوسم                                     کما  
 کمان افگند بگيرم گيسويت را    سرو دندان لبانت را ببوسم                                        
 
 

                                            آغا چنگ ميزنم          
                                 

 غم عشقت بيابان پرور ام کرد         آغا چنگ می زنم چنگ                                   
 هوايت مرغ بی بال و پر ام کرد       آغا چنگ می زنم چنگ                                  

                                 بمن گفتی صبوری کن صبوری      آغا چنگ می زنم چنگ   
 صبوری خاک عالم بر سرم کرد      آغ چنگ ميزنم چنگ                                      
 آغا چنگ می زنم چنگ می زنم چنگ                                              

              بر آن موهای شب رنگ                                           
 
 بمن عشقت جنون آموزد آخر       آغا چنگ می زنم چنگ                                   
 زدنيا ديده ام دوزد آخر     آغا چنگ می زنم چنگ                                   

        درون سينه ام آتش ميفروز     آغا چنگ ميزنم چنگ                               
 در آنجا خانه ات ميسوزد آخر     آغا چنگ می زنم چنگ                                    
 آغا چنگ ميزنم چنگ ميزنم چنگ                                                 
 بر آن موهای شب رنگ                                                  
 

سوی تو آيد      آغا چنگ می زنم چنگ                                    سياه چشمان دلم   
 نداند چيز بابوی تو آيد     آغا چنگ ميزنم چنگ                                      
 مرا با خود برد افتان و خيزان     آغا چنگ ميزنم چنگ                                      

  تو آيد    آغا چنگ می زنم چنگ                                    برای ديدن روی
آغا چنگ ميزنم چنگ ميزنم چنگ                                                           

 بر آن موهای شب رنگ                                                  
 
 

                                                      ز پيشم مرو  
                                                    

 ز پيشم مرو ز پيشم مرو                                                         
 به کو تو بی اختيار آمدم                                                          
  کوه تو بی اختيار آمدمبه         
                    
 اميد منی پناه منی        

بسوی تو ديوانه وار آمدم                                                                  
 بسوی تو ديوانه وار آمدم 
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 اميدم نگر قرارم ببين  
بمويت نگر شام تارم ببين                                                                                                                         

 به رويت نگر نو بهارم ببين                    
                          
 خوشا عشق تو سوز و درد آفرين              
 به غم يار و با ناله هايم  قرين                
  ميری دلم را کجا ميبری  تو 
 چو قدرش ندانی چرا ميبری  
 
 خوشا عاشقی خاصه وقت بهار  

     که شاد عاشق اند دلبری در کنار 
 خوشا با دل آرام دو نوشين لبی 
 پياپی بنوشی می خوشگوار 
 
 

            شوخ دردانه   
  
 دلدار بمن گفت که چرا غمگينی       شوخ دردانه 

لبرک شيرينی            يار نازدانه در بند کدام د  
 بر جستم و آيينه بدستش دادم      دستش دادم  
 گفتم که در آيينه کی را ميبينی     
 نميپرسی نام من      نمی شوی رام من 
 نر گس فتان توت      نميدهد کام من   
 خال لبت دانه و    زلف تو شد دام من 
 

خ دردانه  به دلم بسی ستم کردو گريخت    شو  
 رنجيد و مرا اسير غم کرد و گريخت    يار نازدانه  
 پروانه غم ام شنيد لرزان شد و سوخت    لرزان شد وسوخت
 آهو رخ من بديد و رم کرد و گريخت    
 نميپرسی نام من      نمی شوی رام من 
 نر گس فتان توت      نميدهد کام من   
 خال لبت دانه و    زلف تو شد دام من 

 
 ديشب ز غمت بيرون شد از جسم   جان يار دردانه 
 ناگاه تو آمدی به پيشم مهمان    شوخ نازدانه  
 قربان وفای جان که تا ديد ترا    تا ديد ترا 
 بر گشت خبر داد که آمد جانان      

 نميپرسی نام من      نمی شوی رام من 
 نر گس فتان توت      نميدهد کام من   

و    زلف تو شد دام من خال لبت دانه   
 
 

 آرزوی ديرينــــه    
 
 ای جان دل و جانانه من 
 تا رفته يی از ويرانه من 
 آرام نمی گيرد ز غمت 
 در سينه دل ديوانه من
 
 رفتی و نرفت از دل غم تو 
 تو فارغ و دل در ماتم تو
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 ای مرحم داغ سينهء من 
 افسون سخن سبزينهئ من
 سودای تو ام ز سر نميره

  آرزوی ديرينهء من آی
 
 جز ياد تو ام کو يار دگر 
 جز گريه پی ات کو کار دگر 
 
 ال لعل تو اشک آب بقا
 پيچ و خم زلفت دام بال
 تا زنده ام از خاطر نرود
 آن طرز خرام آن قد رسا
 
 هر جا که رود بيمار تو ام
 تا استی و استم يار تو ام
 
 آزرده فلک بسيار مرا
 ببريده ز تو ای يار مرا
 افگنده بکنجی خوار مرا
 گر يار منی ياد آر مرا
 
 من گم شدهء موزون تو ام
 در دشت بقا مجنون تو ام 
 
 
 تمنای وصال          
 
 تا کی به تمنای وصال تو يگانه 
 اشکم شودا زهر مره چون سيل روانه
 خواهد به سير آيد شب هجران تو يا نه
 ای تير غمت را دل عشاق نشانه

ل و تو غايب ز ميانهجمعی به تو مشغو  
 
 هر در که زدم صاحب آن خانه تو يی تو
 هر جا که روم پرتو کاشانه تويی تو
 در ميکده و دير که جانانه تتويی تو
 
 مقصود من از کعبه و بتخانه تويی تو
 منظور تويی کعبه و بتخانه بهانه
 
 آندم که عزيزان بروندی پی هر کار
 زاهد بسوی مسجد و من جانب خمار

ار طلب کردم و او جلوه گه يارمن ي  
 
 حاجی به رهء کعبه من طالب ديدار
 او خانه همی جويد و من صاحب خانه
 
 بچاره بهايی که دلش زار غم توست
 هر چند که عاصيست زخيل خدن توست
 اميد وی از عاطفت دم به دم توست
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 تقصير خيالی به اميد کرم توست 
 يعنی که گنه را به ازين نيست بهانه
 
 
 

           هـــــار عيش   ب
     
 اندر بهار عشق     در زير گلبنی 
 نزديک جويبار     نزديک جويبار
 آنجا که سبزه ها همگی سر کشيده اند       ياد تو می کنم
 
 در الله زار ها    آن دشت های دور    بر روی صخره ها
 آنجا که آهوان دمن زار می تپند   ياد تو می کنم     
 

ه های کوه   بر سنگ زار ها    نزديک چشمه ها بر قل  
 آنجا که ارغوان گل اش باز ميشود   ياد تو می کنم 
 
 بر فرش سبزه ها     در پای نسترن    زير شگوفه ها   
 آنجا که بلبالن چمن ناله سر دهند   ياد تو می کنم 
 
 
 جنـــــــــــون       
    
 کجايی ای جنون ويرانه ات کو 

اريم و آتش خانه ات کوخس و خ  
 
 اگر آهی کشم صحرا بسوزم
 چهان را جمله سر تا پا بسوزم
 بسوزم عالم از کارم سازی
 چه فريايی بسازی يا بسوزم
 
 کجايی ای جنون ويرانه ات کو 
 خس و خاريم و آتش خانه ات کو 
 
 اگر دستم رسد با چرخ گردون 
 از او پرسم که اين چون است و آن چون

يی صد ناز و نعمتيکی را داده   
 دگر را قرص جو آلوده در خون
 
 کجايی ا جنون ويرانه ات کو
 خس و خاريم و آتش خانه ات کو
 
 ســـــــــــــاربــــــــان 
 
 ساربان     ساربان     ساربان
 
 کاروان  می نوازد تا جرس ها را
 ناله ام می شگافد سنگ صحرا را
 حيف تا بريم وادی ديگر 
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سحر با من بمان تا   
 
 سار بان   ساربان  ساربان  ساربان   
 
 تا سحر ديگر امشب او نمی خواند
 بسترم چون صدف ها بی گهر ماند
 با آسمان قصه می گويم 
 تا می رود آرزويم
 سار بان    ساربان    ساربان
 
 کاروان می نوازد تا جرس ها را
 ناله ام می شگافد سنگ صحرا را
 حيف تا بريم وادی ديگر

بمان تا سحر با من   
 
 ساربان   ساربان   ساربان 
 
 
 جـــانـــانـــه گکــم 
 
 جانانه گکم خانه سری راه داری 
 مرغابی شوی نظر به دريا داری 
 دردانهء من
 مرغابی شوی غته زنی جوی بجوی 
 دردانهء من قامت رعنا داری
 جانانه گکم
 
 دشت از مجنون الله می رويد از او 

می رويد از او ابر از نسان که ژاله   
 دردانهء من
 تو خوش باشی خوشی سزاوار تو است
 ما و دلک که ناله می رويد ازاو
 جانانه گکم
 
 از هجر رخ تو زار و بيمار استم
 افتاده به سايه های ديوار استم
 دردانهء من
 روزم به فغان و شب به زاری گذرد
 آيا که چی بندهء گنهکار استم
 جانانه گکم
 

  سری راه داری جانانه گکم خانه
 مرغابی شوی نظر به دريا داری 
 دردانهء من
 مرغابی شوی غته زنی جوی بجوی 
 دردانهء من قامت رعنا داری
 جانانه گکم
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 درد تـــو           
       
 ای درد تو آرام دل من    
  ای نام تو الهام دل من   
 ياد تو سر انجام دل   
   از مهر تو پر جام دل من   

صلت زجهان کام دل من     و  
 
 دانی تو که من بيمار تو ام 
 دل سوختهء گفتار تو ام
 جان باختهء رفتار تو ام
 تو يار منی من يار تو ام
 من منتظر ديدار تو ام
 
 من عشق ترا پنهان نکنم 
 پيمان ترا ويران نکنم
 با غير تو من پيمان نکنم
 جان بخشمت و افغان نکنم
 
 

         نازی جان    
   
 نازی جان همدم من دلبر من      نازی همدم من
 الهی سياه بپوشی از غم من      نازی همدم من
 
 چرا امشب دلم تنگ است خدايا     نازی همدم من
 چرا غم با من در جنگ اس خدايا      نازی همدم من
 ميان سينه آن ماه تابان      نازی همدم من

زی همدم منگمانم جای دل سنگ اس خدايا     نا  
 
 نازی جان همدم من دلبر من     نازی همدم من 
 الهی سياه بپوشی از غم من     نازی همدم من 
 
 دلت بند است گمانم جای ديگر    نازی همدم من
 سرت گرم است به صحبت های ديگر    نازی همدم من
 تمام دور عالم را بگردی    نازی همدم من

ی همدم مننيافی مثل من شيدايی ديگر   ناز  
 
 نازی جان همدم من دلبر من    نازی همدم من
 الهی سياه بپوشی از غم من   نازی همدم من 
 
 

         ابــــــــر سيـــــه     
                  
 ابر سيه کشيده موی تو          بر ورق بلور روی تو 
 برای مرغ دل نهاده دام           موی تو و روی تو 

وی تو                 روی تو و م  
 روی تو و موی تو                 
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 غبار مو فتاده رو ماه ات               
 مپوشان چهره از آشفتهء چند             
 بت من عاشق آزاری گناه است          
 
 ابر سيه کشيده موی تو     بر ورق بلور روی تو 

          پرندهء ترانه های شام     راه نيابد چرا 
 بر حرم کوی تو                   
 بر حرم کوی تو                   
 
 

        بزم عشــــــــــق      
       

   سر می زند-باز امشب دل به بزم عشق تو سر می زند  
    پر ميزند -در هوای مهر تو هر لحظه دل پر ميزند  

 
  باز شد گلبرگ ناز و آرزو ای دل ببين     

   در ميزند -وا بکن گلشن بهار عشق تو در ميزند 
 

   سر می زند-باز امشب دل به بزم عشق تو سر می زند  
    پر ميزند -در هوای مهر تو هر لحظه دل پر ميزند  

  
 آنکه از جام محبت قطره يی نوشيده است 

   آ می زند -طعنه بر ميخانه و ساقی و ساغر ميزند  
 

   سر می زند- عشق تو سر می زند  باز امشب دل به بزم
    پر ميزند -در هوای مهر تو هر لحظه دل پر ميزند  

 
 
 شـــــــــعرهمزبانی     
        
 ای که از تو ميخواهم عشق و زندگانی را
 باز گو به گوش دل شعر همزبانی را
 
 عشق آتشين ات را صادقانه ميخواهم 
 عمر بات بودن را جاودانه ميخواهم
 

که از تو ميخواهم عشق و زندگانی راای   
 باز گو به گوش دل شعر همزبانی را

 
 بی او نخل اميدم خشک و بی ثمر گردد
 بی او ظلمت شبها تار و تيره تر گردد
 
 ای که از تو ميخواهم عشق و زندگانی را
 باز گو به گوش دل شعر همزبانی را

 
 

          نغمـــــــــه گـــــــر 
           

  ای نغمه گر بشتاب که کان نغمه ها اينجاست بيا
 به صد آهنگ پر جوشی درون سينه پا بر جاست

 32



 
 بيا ای نغمه گر بشتاب بگو از الی آهنگ ات
 که بزدايند ازين صفحه همه رنگ ات همه رنگ ات
 
 بيا ای نغمه گر بشتاب بکش با ساز آوازم
 رسان تا کوه دلدارم خروشان اين نهان رازم
 

ه گر بشتاب به ژرف سينه ام سازی بيا ای نغم  
 ميان هر خم و پيچ اش نهان از عشق او رازی
 
 
 تبســـــــــــــــــم       
      
 تبسم هر کجا رنگ سخن زان لعل تر ريزد
 ز آغوش رگ گل شوخی موج گهر ريزد
 
 گريبان چاکی يی دارند مشتاقان ديدارت
 که گر اشکی بحر دارند صد طوفان سحر ريزد
 

اشک شمع نقد آبرويی در گره دارمچو   
 که تا در پرده است آبم چون ريزد شرر ريزد
 
 تبسم هر کجا رنگ سخن زان لعل تر ريزد
 ز آغوش رگ گل شوخی موج گهر ريزد
 
 
 نـــــــــگاه تــــــو    
         
 بمن نگاه تو حرف زمانه می گويد
 ز هر کالم تو شهر و ترانه می رويد
 

راه تو ماند و ديده به راهبيا که ديده به   
 ککسی که راه ترا عاشقانه می پويد
 
 دلی که مدفن عشق است و عاشق است مدام
 بيا که عشق ترا جاويدانه می جويد
 
 بمن نگاه تو حرف زمانه می گويد
 زهر کالم تو شعر و ترانه می رويد
 
 

»سايه« اشارات نظر    شعر از   
 نشود فاش کسی آنچه ميان من و توست

  اشارات نظر نامه رسان من و توستتا
 
 گوش کن با لب خاموش سخن ميگويم
 پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست
 
 روزگاری شد و کس مرد ره عشق نديد
 حاليا چشم جهانی نگران من و توست
 گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسيد
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 همه جا زمزمهء عشق نهان من و توست
 

ن باش ار نهگو بهار دل و جان باش و خزا  
 ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست 
 
 اينهمه قصهء فردوس تمنای بهشت 
 گفتگويی و خيالی ز جهان من و توست
 
 نقش ما بنگارند به ديباچهء عقل 
 هر کجا نهمهء عشق است نشان من و توست
 
 سايه ز آتشکدهء ماست فروغ مه و مهر
 آه از انی آتش روشن که بجان من و توست
 
 
 نـــــــگاه تـــــــو       فرهاد فرهادی
 زهر کرشمه نگاه تو فتنه ساز تر است
 زهر سرود نوانی تو دلنواز تر است
 
 شميم زلف شبق گون خانه بر دوش ات
 زعطر مريم و بوی بنفشه ناز تر است
 
 دل اسير من از گونهء تو پر خون تر 
 کمند موی تو از صبر من دراز تر است
 

يخانهء لبت بخداشراب کهنهء م  
 زپند ناصح فرزانه چاره ساز تر است
 
 مکن به عشوه نگاهم که چشم دل صيدت
 برای کشتن من از اجل مجاز تر است
 
 برين ستم زده تنها نگاه کافی نيست
 دل شکسته ام از ديده پر نياز تر است
 
 چه ديده ای ز گهر پروران که قصر دلت 
 به روی بی هنران از هميشه بار تر است
 
 مکن اسير فراقم که دوزخ غم دوست 
 زکورهء دل خورشيد جانگداز تر است
 
 

       » ُمويد ثابتی«بـــاز آ   
 
 باز آکه تا چو جان عزيزت ببر کشم
 خاک ره ات ببوسم و بر چشم تر کشم
 
 امروز هرچه ناز بمن بيشتر کنی
 از روز پيش ناز ترا بيشتر کشم
 
 تا کی در انتظار تو ای آرزوی جان
 اشک از دو ديده ريزم و آه از جگر کشم
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 به اين اميد کز تو پيامی رساندم 
 شب تا به صبح محنت باد سحر کشم
 
 تا بی رخ تو ديده بپوشم ز روی خلق
 در پيش چشم پردهء از اشک بر کشم
 
 نه صبر و طاقتی که تحمل کنم به درد 
 نه قدرتی که تير تو از دل بدر کشم 
 

مقام قرار نيستاين ملک و جای امن و   
 بايد که رخت خويش بملک دگر کشم
 
 فرخند آن دمی که در اين ملک آشيان
 چشم از جهان به بندم و سر زير پر کشم
 
 

»بقا «            اشــــــــــــــک  
 
 از چشم تو چون اشک سفر کردم و رفتم
 افسانهء هچران تو سر کردم و رفتم
 
 در شام غم انگيز و داغ از صدف چشم 

امان ترا غرق گهر کردم و رفتمد  
 
 چون باد بر آشفتم و گل های چمن را 
 با ياد رخت زير و زبر کردم و رفتم
 
 ای ساحل اميد پی وصل تو چون موج
 در بحر غمت سينه سپر کردم و رفتم
 
 چون شمع ببالين خيالت شب خود را 
 با سوز دل و اشک سحر کردم و رفتم
 
اچون مرغ شبآهنگ همه خلق جهان ر  
 از راز دل خويش خبر کردم و رفتم
 
 چون شمع حديث غم دل گفتم و خفتم
 پيراهنی از اشک ببر کردم و رفتم
 
 

»صادق سرمد «              همســـــــــفر   
 
 هر جا که سفر کردم تو همسفرم بودی
 وز هر طرفی رفتم تو راه برم بودم
 
 با هر که سخن گفتم پاسخ ز تو بشنفتم

دم تو در نظرم بودیبا هرچه نظر کر  
 
 هر شب که قمر تابيد صبح که سر زد شمس
 در گردش روز و شب شمس و قمرم بودی
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 در صبحدم عشرت همدوش توت ميرفتم
 درشامگهء غربت بالين سرم بودی
 
 در خندهء من چون ناز در کن لبم خفتی
 در گريهء من چون اشک در چشم ترم بودی
 
 چون طرح غزل کردم بيت الغزلم گشتی
 چون عرض هنر کردم زيب هنرم بودی
 
 آواز چو ميخواندم سوز ته به سازم بود
 پرواز چو ميکردم تو بال و پرم بودی
 
 هرگز دل من جز تو يار ديگری نگزيد
 در خواست که بگزيند يار دگرم بودی
 
 سرمد به ديار خود از راه نرسيده گفت
 هر جا که سفر کردم تو همسفرم بودی
 
 

»غالم رضا قدسی«را        اللــــــــهء صح  
 
 کاش بودم الله تا جويند در صحرا مرا 
 کاش دغ دل هويدا بود از سيما مرا 
 
 کاش بودم چون کتاب افتاده در کنجی خموش 
 تا نگردد روبرو جز مردم دانا مرا
 
 کاش بودم همچو عنوانی نشان روزگار
 نابيند چشم تنگ مردم دنيا مرا
 

  نگاه ديگرانکاش بودم همچو شمع تا بهر
 درميان جمع سوزانند سر تا پا مرا
 
 کاش بودم همچو شبنم تا ميان بوستان
 بود هر شب تا سحر در دامن گل جا مرا
 
 کاش قدسی از هوا پر می شدم همچو حباب 
 تا به هرجا جای ميدادند در باال مرا 
 
 

        شـــــــام دلگيــــــر
          

دلگير است و منباز روز آمد به پايان شام   
 تا سحر سودای آن زلف چو زنجير است و من
 
 ديگران سر مست در آغوش جانان خفته اند
 آنکه بيدار است و هر شب مرغ شبگير است و من
 
 گفته بودم زود تر در راه عشقت جان دهم
 بعد از اين تا زنده باشم عذر تأخير است و من
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 از در شاهان عالم لذتی حاصل نشد

  در کنج عزلت خدمت پير است و منبعد از اين
 
 منعم از کويش مکن ناصح که آخر می رسم
 يا به جانان يا به جان می دام تقدير است و من
 
 
 

»محمد نسيم اسير«           بهار شوق  
 
 ای بهار شوق ای گل اميد
 چهره الله گون پيرهن سپيد
 عاشقت زغم جامه ها دريد
 
ايم ای نهال زيبايم        صفحهء تماش  

 ای دو چشم بينايم       زارم و ناالنم 
 
 سحر رفت و شب رسيد من و درد و آرزو
 دل من بخون تپيد تو با غير گفتتگو 
 
 اين نه رسم دلداريست    شيوهء دل آزاريست 
 کان يار بازاريست     تو نشو پنهان   
 چشم مخمورت  تاز زمی شد مست 
 شيشهء دلم در غمت شکست 

د با تو می پرستوه که چون خورن  
 
 سخت بی سر انجامم     رفت در غمت نامم 
 نخل خاص و عامم    در غمت ای جان 
 به اسير درد مندن چه شود نظر کنی
 به سرای او شبی ز کرم گذر کنی 
 
 ورنه بی تو ميميرد    دامن تو ميگيرد  
 دامن تو ميگيرد    يار دستان   
 
 

               بنمای   
                         

 بنمای مه رويت ای مهر گل امشب 
 استاره می افشانم در دامن دل امشب 
 
 دل بی تو بجان آيد جان بی تو نياسايد 
 آن در پس تو بايد اين در بر تو شايد
 دم ساز دل و جان ها از من مگسل امشب
 
 عشق است سپهر دل رخسار تو مهر دل 
 استارهء من بخرام باری به سپهر دل 

ن اشک چو پروين را دمباله گسل امشب اي  
 
 باز آی که بنشينيم ما و تو به تنهايی
 شيداييم آويزد در دامن زيبايی
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 گردد ز لب لعل ات پيمانه خجل امشب 
 
 
 
 
 
 

             شکايت های  دل  
        
 تا کی شکايت های دل با رمز و ايما گويمت
 دارم هزاران گفتنی کو فرصتی تا گويمت
 

ساز و همرازم تويی چنگ سخن سازم تويی دم   
 چنگ سخن سازم تويی چنگ سخن سازم تويی 
 دانی چو من لب وا کنم خواهم چه غمها گويمت 
 
 ای مونس روز و شبم جان آمد از غم در لبم
 جان ام از غم در لبم جان آمد از غم در لبم
 تا نشنود کس مطلبم باز آکه تنها گويمت
 

ا گفتنی از آرزو صد عقده دارم در گلو ن  
 نا گفتنی از آرزو نا گفتنی از آرزو
 روزی اگر در گفتگو شد عقده يی وا گويمت
 
 
 ســــــــتاره            
  
 شد ابر پاره   پاره        چشمک بزن ستاره
 ديدی که دارمت دوست   کردی بمن اشاره 
 چشمک بزن ستاره    ازمن مکن کناره
 

  بی خبر تو هوشيار من خوابم و تو بيدار    من
 وقتی که راحتم من      تو کار ميکنی کار
 آن شکل گرد و ريزه  تابنده باد بسيار 
 چشمک بزن ستاره  از من مکن کناره
 شد ابر پاره پاره  چشمک بزن ستاره
 
 در دور ناپديدی   شب نالهء اميدی 
 در ابر های تيره   چون نکتهء سپيدی

ه ديدی ديگر مرو پس ابر  از من مگر چ  
 چشمک بزن ستاره   از من مکن کناره  
 شد ابر پاره پاره   چشمک بزن ستاره 
 
 

            ســـــــــکون     
        
 نه به دل سکون و آرام نه به کف قرار دارم
 نه شگفته يی به خاطر نه به خنده کار دارم
 
 چه بال غم آزمونم که چو الله غرق خونم

نه سر بهار دارم نه ازين چمن بيرونم    
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 نه لباس الله گويم   سخنی زداغ مجنون
 که ميان سينه ام من  دل داغدار دارم
 
 نه به سود خويش بندم  نه زيان کس پسندم
 همه سود تو پسندم  تپش از شرار دارم
 
 نه به دل سکون و آرام  نه به کف قرار دارم
 نه شگفته يی به خاطر  نه به خنده کار دارم
 
 

ـو زيبــــا          قـــــــ  
 
 شنيدم که چون قو زيبا بميرد
 فريبنده زاد و فريبا بميرد
 
 شبی مرگ تنها نشيند به موجی 
 رود گوشهء دور و تنها بميرد
 
 شبی مرگ از بيم آنجا شتابد
 که از مرگ غافل شود تا بميرد
 
 چو روزی ز آغوش دريا بر آمد
 شبی اندر آغوش دريا بميرد
 

ا بميرد شنيدم که قو زيب  
 فريبنده زاد و فريبا بميرد
 
 
 فصل بهــــــاران  
         
 باز بتا فصل بهاران رسيد
 نوبت سرشاری ياران رسيد
 
 سوسن و سرو سمن 
 دخترکان چمن  
 ساخته اند انجمن 
 
 تو هم بيا باش شبی زان من    غيرت گل زيب گلستان من 
 دورهء مشاطهء بستان رسيد 

سامان رسيدهرچه در اين باغ به   
 
 جرمن بی دست و پا 
 کز تو فتادم جدا 
 همقدم گل بيا 
 
 باز به غارت ببر ايمان من 
 باز بده دل به گروگان من
 تو هم بيا باش شبی زان من
 غيرت گل زيب گلستان من
 گل به چمن چهره فروزان رسيد
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 مرغک دلداده پر افشان رسيد
 
 شگوفه بر شاخسار
 نشده پر تو نثار

  انتظار من به تو ام
 
 تو هم بيا بر آور ارمان من    به کوری چشم رقيبان من
 تو هم بيا باش شبی زان من     غيرت گل زيب گلستان من 
 باد صبا سوی گلستان رسيد   گل ز سر شوق گريبان دريد
 
 بيا بيا در چمن 
 به سايهء نسترن
 ای گل زيبای من
 
نباده بده زنده بکن جان من   آب بزن آتش سوزان م  
 تو هم بيا باش شبی زان من     غيرت گل زيب گلستان من
 
 
 بخــــت نـــا فــرجــام   
    
 بخت نافرجام اگر با ما مدد گاری کند
 يار عاشق سوز ما ترک دالزاری کند
 
 بر گذر گاهش فرو افتادم از بی طاقتی 
 اشک لرزان کی تواند خويشتن داری کند
 

  سوز چاره ساز اهل دل باشد می انديشه
 کو قدح نا فارغم از رنج هشياری کند
 
 دام صياد از چمن آزاد تر باشد مرا
 من نه آن مرغم که فرياد از گرفتاری کند
 
 عشق روز افزون من از بيوفايی های اوست
 می گريزم گر بمن روزی وفاداری کند
 
 گوهر گنجينهء عشقيم از روشن دلی 
 بين خوبان کيست تا ما را خحريداری کند
 

  ديار خواجهء شيرازی می آيد رهی از
 تا ثنای خواجه عبداهللا انصاری کند
 
 ميرسد با ديدهء گوهر فشان همچون سماب
 تا بر اين خاک غير آگين گهر باری کند 
 
 

              عالـــــم نــــاز    
     
 سراپايت نگارا عالم ناز                 

    بيا در کين دل آشيان ساز            
 همای من بيا از عشق سويم              
 بکن در آسمان ديده پرواز              
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 نگاه تو مرا ديوانه کرده
 مرا از خويشتن بيگانه کرده 
 ببين آن حلقهء موی سياهت
 دل ديوانه ام زوالنه کرده
              لبانت ساغر ناز کی باشد               

           نگاهت عالم راز کی باشد   
 بيا بر نالهء دل گوش جان ده             
 سراسر نغمه و ساز تو باشد            
 
 

               می  گذرد  
                  
 تا لب اش در نظرم ميگذرد           ميگذرد
 آب در چشم تر ام ميگذرد                 ميگذرد
 دل ندانم به کجا می سوزد       ميسوزد
 دود شمعی ز سرم ميگذرد             ميگذرد
 
 هر طرف سايه صفت ميگذرم       ميگذرم
 يک شبی بی سحرم ميگذرد       ميگذرد
 
 فصل گل منفصل ام بايد ساخت     بايد ساخت
 ابر بی چشم تر ام ميگذرد     ميگذرد 
 
 
 بهار    آمد               
 
 بهار آمد    بهار آمد         

ی نو بهار من کجايی تو بيا ا  
 بيادت ديده پر خون است 
 چه گويم حال من چون است

    عزيز من-عزيز من  
 
 نگه بر روی گل نتوانم و دل زار مينالد
 چی کار آيد مرا اين زندگانی گر نيايی تو
 
 بهار  آمد     بهار آمد 
 ولی يادت نرفت از خاطر ناشاد 
 که صحبت های شيرين ات 

ن ات تبسم های رنگي  
    لب لعلت -لب لعلت   

 
 چو آب زندگانی بود در روح و روان من 
 بتا کفرم گر گويم برای من خدايی تو
 
 از آن روزی از آن روزی
 که آهوی نگاهت می رمد از من
 ز بخت خويش حيرانم 
 جگر خون و پريشانم

   بيا ليال –بيا ليال 
 
 که مجنونت بيابن گرد  و هم ديوانه خواهد شد 
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ج من دوای من شفای من کجايی تو عال  
 
 
 
 
 
 

               سلسله  مو   
              

اگر بر سر بازار آن سلسله مو آيد   
 بازار شود از نفس اش تازه چو گلزار
 

ابرو کمان دارد ز گيسوکمان دارد ز   
 شکر در خندهء او شکر در خندهء او
 

  است البته جادوبه پيشش خم شود سر ها به زانو    بتی ما جادو
 
 ای سلسله مو ای سلسله مو ازين سوجا گذر کن
 ما هم عاشقيم بر ما هم نظر کن
 
 بدل مهر تو دارم ز عشقت بيقرارم 
 دو چشمی اشک بارم  بپايت ميگذارم
 
 برای ديدنت در انتظارم   وگر فرمان دهی جان ميسپارم
 
 ای گيسو کمند  ای ابرو کمان تو ما را مترسان

بی آمده و بستانسر می طلب  
 
 

   عــــــزم چــــمن     
             
 خون ميرودم زديده امشب 
 از ياد رخی نديده امشب 
 
 دل آمده با سرشک در چشم 
 جان به لب رسيده امشب
 
 اشکم چه قطار های گهر 
 بر تار نظر کشيده امشب
 
 مرغ دل از آشيان سينه 
 بر عزم چمن پريده امشب
 
 

        تقـصير          
 
 هر چند در عشقت مرا رفته است تقصير ای صنم
 در گردن جانم فگند از زلف زنجير ای صنم
 
 هر گاه که بر گيرم قلم تا مطلبی سازم رقم
 جز وصف رويت مطلبی نه آيد به تحرير ای صنم
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 يک شب به کويت با فغان نگذاشت مرا پاسبان
 شايد شبی ديگر از آن فرياد شبگير ای صنم
 
 
 
 

نای وفا                 تم  
 
 کی گفته ام اين درد جگر سوز دوا کن     جگر سوز دوا کن
 بر خيز و مرا با غم ديرينه رها کن   ديرينه رها کن 
 
 ما را زتو ای دوست تمنای وفا نيست    تمنای وفا نيست
 تا خلق بدانند که ياری جفا کن   ياری جفا کن
   

    اگر است خطاتيی آميختن ات با من اگر است خطايی
 بر خيز خدا را شبی ای دوست خفا کن   ايدوست خفا کن
 
 مستم به يکی بوسهء شيرين کن و زان پس    شيرين کن و زان پس 
 تو دانی و بيهوده چه گويم که چی ها کن   چه گويم که چی ها کن 
 
 
 بــــــــزم دل             
 
 بزميست به باغ دل و ساقی گل محفل     

ست می و ناب مست می و ناب م  
 بگرفته به ف شاهد شوخ دل محمل     
 يا جم شراب  يا جام شراب 
 ساقی به سر ات گر ندهی داد دل امشب     
 با جام پياپی 
 سوزد همه آتش فرياد دل امشب    
 با ساغر و با می 
 بکشای سر شيشه همی مشکل محفل    
 بر شعله زنان بر شعله زنان

د دل ياران به سر آيد    مطرب که بسوز  
 بخشش دو سه ساغر 
 شاعر که به بزم تو غزل خوان بسر آيد    
 کن جام دلش تر 
 کين شعر به وصف تو شود بلبل محفل    
 سر مست و خراب سر مست و خراب
 می ده که به يک جرعه جهانی نشناسيم   
 خود نيز بکن نوش
 تا هر دو به يک حرف بعد ازين پس برانيم  

  و خرد و هوش بين
 که اين هر سه کند مايهء نا قابل محفل  
 خوانند و نوا و خوانند نوا 
 
 
 
 
 

 43



 
 شــــــــب خيـــــــال       
   
 شب از خيالت در فغان روز از غمت در زارييم
 دارم عجب روزو شبی زی نخواب و اين بيداريم
 
 در جای باشد بهر هم هر چند جور افزون کنی

خته چون نزد خدمتگارييمپاداش مهر ام سو  
 
 باشد مدار هستی ام چون سايه بر افگندگی 
 از من نمی ماند اثر از خاک اگر بردارييم
 
 
 بلبلک زار               
 
 يک گل که به گلزار تو يی تو    آن بلبلک زار منم من
 گلچين ستمگار تويی تو    در دل که پر از خار منم من

  از چشم تو سر شار منم منسر مست می و ناب تويی تو   
 
 در وصل اگر شاد تويی تو   در هجر دل افگار منم من
 عالمهء تابان تويی تو   در چشم طلبگار منم من
 يک گل که به گلزار تويی تو   آن بلبلک زار منم من
 
 در خانه و مسطور تويی تو    رسوا سر بازار منمن من

بيدار منم منشب بی غم و در خواب تويی تو    در فکر تو   
 يک گف که به گلزار تويی تو    آن بلبلک زار منم من
 
 

          افســـــــوس            
 
 ما را زچه امتحان نکردی  افسوس افسوس افسوس افسوس
 فرق من و ديگران نکردی  افسوس افسوس افسوس افسوس
 
 عمری که به تو وفا نمودم  پابند به عهد خويش بودم

گمان نکردی  افسوس افسوس افسوس افسوسبا حرف من ات   
 
 زين بعد مکن مرا فراموش   باز آی و درين پياله می نوش
 يادی توت زبلبالن نکردی  افسوس افسوس افسوس افسوس 
 
 جا کن تو دمی به ديدهء من ای دلبر بر گزيدهء من 
 پاس من ناتوان نکردی  افسوس افسوس افسوس افسوس
 
 

    فـــرا مـــوش          
 
 کردی فراموش مرا وای وای 
 يار قدح نوش چرا وای وای 
 وای وای
 
 سرديی ايام ز دستم کشيد
 گرميی آغوش ترا وای وای 
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 حرف من و وعده و پيمان خود 
 کردی پس گوش چرا وای وای
 
 نی نکنی از می لعل لب ات
 سرکش و مدهوش مرا وای وای 
 
 
 
 
 گوشهء  بوستان   
       
 

مرا در گوشهء بوستانکی ای خوشا باشد   
 کوزهء پر آبکی و سفرهء پر نانکی
 
 از کتاب شاعران ات يک دوتا ديوانکی
 زان سپس خوش بودنت با دلبر جانانکی
 
 شادکام ات از وصالت فارغ از هجرانکی
 نازنين مهوش ات گل پيکر شيرين لب ات
 
 دلبر خوش صحبت ات دلدار سيمين در قد ات

کش همچون شب اترويک اش چن روزک و گيسوي  
 
 کم کمک گفتم به او از سوز هجران مطلب ات
 قهر گردد خواستم از نای او در بانکی
 
 با نگار قد بلندت مو کمندت خوش گلت

بودن در مزارت گاه دادند فريب اتبا   
 
 زان سپس گفتند به او که ای يار ياران دگر
 عمر کم بگذشت در هجران او بی حاصل ات
 

  باشد مرا زندانکیبيتو باغ و گلشن ات
 تابکی اين عاشق ات را ميگذاری در غمت
 
 تا بکی بر چهره گر ريزم ز ديده شبنم ات
 بر لب من بر کند داغ جفای تو مگر
 
 ميپرد از چشمکم مرغ روانت کم کمک
 خواست مردم باشد از چشمانمکی بيخابکی
 
 
 
 می حشرت              
    
 مدام مدام است می حشرت بجامت 

ی نداری خبر از تلخ کام اتندار  
 
 بيادت بيادت کشم جام پياپی
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 نيم يار نيم يار من آن عهاشق فتانت
 
 اميدم اميدم چو آهوان صحرا
 برو يار برو يار تو دانی صيد و دام ات
 
 زعشقت زعشقت شدم رسوای عالم
 عزيزم عزيزم شوم قربان نام ات
 

  
 
 
 يار گل پيکر              
 

لبر من شوخ شدی يار گل پيکر من د  
 ای به قربان توت جان و سر من شوخ شدی
 
 کردی بيمار مرا بی پرستار مرا سينه افگار مرا
 تا کشيدی ز برو بستر من شوخ شدی
 
 ناز نکن ناز به من يار دمساز به من باش همراز به من
 ميروی عشوه کنان از بر من شوخ شدی
 
 عارض گل داری زلف سنبل داری چه چپاول داری

زنی سنگ جفا بر سر من شوخ شدیمي  
 
 تو نديدی به دو چشم تر من شوخ شدی
 يار گل پيکر من دلبر من شوخ شدی
 
 
 
 

                    نيــــــنواز    
          

                        نی حديث راه پرخون ميکند
 قصه های راز مجنون ميکند

       :                                 ساربان 
    شب های هجران نی مينوازم -من نينوازم من نينوازم   
:                                         آزاده   

  از شوق چشمت نرگس فروشم -من گل فروشم  من گل فروشم  
:                                      ساربان   
م پريشان    چشم ام بگريان قلب-نی بر لبانم دايم به لرزان    

:                                         آزاده   
   در بزم گلزار سر خيل و مستم-گلها به دوشم ساغر به دستم  

:                                      ساربان   
   وز هجر رويت حيران و زارم–با عشوه و ناز بردی قرارم 
        :                                 آزاده 

   در بزم نازکتر از ناز پيراهن من-گلهای زيبا در دامن من  
:                                      ساربان   

   نی مينوازم با قلب افگار-شبهای مهتاب نزديک جويبار  
:                                        آزاده   

بر من   گلهای زيبا اندر -در صحن گلها گل بستر من    

 46



:                                        ساربان   
  شب های هجران نی مينوازم -من نينوازم  من نينوازم  

:                                        آزاده   
   از شوق چشمت نرگس فروشم-من گل فروشم من گل فروشم   

 
 
 
 
 
 

           قـــــــــوم افغـــــان    
 

  کشور من جان منی           وطنم
 باغ من گلشو بوستان منی          
 شوکت و شان منی             
 قوم افغان                  
 
 وطن ای مهر نياکان بزرگ       
 پرورشگاه دليران سترگ        
 شوکت و شان من             
 قوم افغان                 
 

        دل من است به عشقت ناالن 
 سر من در رهء نامت قربان        
 شوکت و شان منی             
 قوم افغان                 
 
 

      »حافظ«بيــــا              
 
 بيا تا گل بر افشانيم و می در ساغر اندازيم 
 فلک را سقف بشگفيم و طرحی نو در اندازيم
 اگر غم لشکر انگيزد که خون عاشقان ريزد

ساقی بهم سازيم و بنيادش بر اندازيممن و   
 شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ريزيم
 نسيم عطر گردان را شکر در مجمر اندازيم
 چو در دستت رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش
 که دست افشان غزل خوانيم و پاکوبان سر اندازيم
 صبا خاک وجود ما بدان عاليجناب انداز

  منظر اندازيمبود کان شاه خوبان را نظر بر
 يکی از عقل می الفد دگر طامات می بافد
 بيا کاين داوری ها را به پيش داور اندازيم
 بهشت عدن اگر خواهی بيا با ما بميخانه
 که از پای خمت يکسر بحوض کوثر اندازيم
 سخن دانی و خوش خوانی نمی ورزند در شيراز 
 بيا حافظ که تا خود را به ملک ديگر اندازيم
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يش  مدام  است            ع  

 
 عيشم مدام است از لعل دلخواه
 کارم به کام است الحمد هللا 
 ای بخت سرکش تنگش ببرکش
 گه جام زرکش گه لعل دلخواه
 ماره به رندی افسانه کردند
 پيران جاهل شيخان گمراه
 از دست زاهد کرديم توبه
 وزعقل عابد استغفراهللا
 جانا چه گويم شرح فراقت 

د نم جانی و صد آهچشمی وص  
 کافر مبيند اين غم که ديدست
 از قامتت سرو از عارضت ماه
 شوق لبت برد از ياد حافظ 
 درد شبانه درد سحرگاه 
 گر تيغ بارد در کوه آن ماه
 گردن نهاديم الحکم هللا
 آيين تقوا ما نيز دانيم
 ليکن چه چاره با بخت گمراه
 ما شيخ و زاهد کمتر شناسيم

قصه کوتاهيا جام باده يا   
 من رند وعاشق در موسم گل 
 آن گاه توبه استغفراهللا
 مهر تو عکسی بر ما بيفگند 
 آيينه رويا آه از دلت آه
 الصبر مرو العمر فان
 يا ليت شعری حتام القا
 حافظ چه نالی گر وصل خواهی 
 خون بايدت خورد در گاه و بيگاه
 
 
 
 چشمان شهال         

زينه کردیسرمه به چشمان سياه يارک سب  
 دست و پايت خينه کردی
 روی زيبا را مقابل باز با آيينه کردی 
 دست و پايت خينه کردی
 
 رفتی و با غير کارم ساختی  در فراقت بيقرارم ساختی
 ای ستمگارم خالف وعدهء ديرينه کردی
 دست و پايت خينه کردی
 
 سرمه به چشمان شهال يارک سبزينه کردی

آيينه کردیروی زيبا را مقابل باز با   
 دست و پايت خينه کردی
 
 جان من بازآ که جانم گيری از کفم صبر و توانم گيری
 سوی من هردم اشارت از کنار زينه کردی 
 دست و پايت خينه کردی
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 روی زيبا را مقابل باز با آيينه کردی دست و پايت خينه کردی
 سرمه با چشمان شهال يارک سبزينه کردی
 دست و پايت خينه کردی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:چند قطعه شعر از شعرای گرامی که در سوگ ساربان سروده اند  

 
 سرودهء محمد نسيم اسير 
 

  نای ساربان                             
 
 واه حسرتا که قافله شد کاروان نماند
 آن قافله ساالر هنر ساربان نماند
 
 چتر فلک فرو شود از هفت اسمان

ن نماندکان چتر عشق و مستی وآن سايبا  
 
 ای ساز غم بسوز که آن سوز و ساز رفت
 ای تار غم بنال که آن نغمه خوان نماند
 
 آن شهسوار کشور آهنگ های ناب
 وان پيشتاز خيلی هنر پيشگان نماند
 
 آن چلچراغ گنبد نيلوفری شکست
 آن سامعه نواز دل دوستان نماند

»بهار شوق«آن عندليب نغمه سرای   
ن نماندآن طوطی شکر شکن خوش زبا  

 
 خورشيد تابناک هنر ها افول کرد
 فرش زمين خراب شد و آسمان نماند
 
 مرغی که در سپهر هنر بال ميکشود
 پر پر زد و بخاک شد و در ميان نماند
 

ساربان» ميوات«داستان سرای کشور   
 رفت و به جز نوای حزينش نشان نماند
 
 ستاره يی غنود بگردونهء زمان

ن نماندمهپاره ای بگردش دور زما  
 
 ما را به جرم بی هنری تا فروختند
 جنسی ازين قماش دگر در دکان نماند
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 روح بلند پايهء او از قفس پريد
 عنقاه چرخ تاز بلند آشيان نماند
 
 من سوگوار مرغ خوش الحن گلشنم
 کز رفتنش بهار خزان شد خزان نماند
 
 آن هستی که مونس شبهای تار بود

ن نماندخر گذشت و رفت بجانش که جاآ  
 
 در کاروان خاطره ها نای ساربان

دريغا که آن نماند» اسير«خوش نغمه بود   
 
 
 

»ناصر«سرودهء محمد ناصر   
 
 در سوگ ساربان
 
 خزان غم رسيد ياران سروش نو بهاران رفت
 صدای بلبالن و نغمه های جويباران رفت
 عزيزان درد بی درمان ما را چاره نبود

داران رفتانيس عشق و آزادی عزيز دوست  
 چه بنويسم نمی دانم قلم ياری نخواهد کرد 
 که شمع محفل ما اختر شب زنده داران رفت
 خطا نبود اگر گويم هنر افسرد آهنگ مرد
 رحيم ساربان از مجلس ما دلفگاران رفت
 دلم تنگ آم ای موال شکست اين شيشهء قلبم 
 ز بزم عاشقان آن بلبل مست غزل خوان رفت

صدای بر زن کابلز آهنگ تو می آيد   
 زنای ما صدا آيد که يار بهتر از جان رفت

»برو آهسته سرای ساربان محمل ياران «   
 که از ياری غمت چون سيل غم اشکم بدامان رفت
 غزيزان شرح درد و غم بسی دشوار خواهد بود
 ستاره صبح صادق قاصد فصل بهاران رفت
 نخواهد کرد ياری خامه ام سطری نويسم من

طراوت بخش بوستان رفت» ناصر « س که يا مون  
 
 
 
 
 بلبل شيدا       
                   
 چرا ای ساران آخر چنين زار و پريشانی
 چرا ای کاخ باالی هنر اينگونه ويرانی
 
 مثال بلبل شيدا سرايی نغمه ها هر جا 
 چرا ای نغمه پرداز اينقدر با آه و افغانی 
 
ز مجو خورشيد را ای پرتو روح هنر هرگ  

 که اندر بزم اهل دل تو چون شمع شبستانی
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 کجا جويم ترا چون بزم دلها بيتو بی رنگ است
 صدايت گرمی دلها مگر در خاک پنهانی
 

»ساهل « به رمز آن صدای پر ز دردات جان دهد   
 بسی دلهای ناالن را تو با اين شيوه درمان 
 
 سروده ء محمد رفيع ساحل 

 اهدا بر روان پاک ساربان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1378:                 سال طبع   
محمد حفيظ وارث :  گرد آورند   
انجمن نشراتی دانش                                               :       ناشر  
    دانش کتابخانه                                                         :  محل کمپوز و چاپ
ذ بيح اهللا شفق                                                             :  کمپوزر   
نجيب اهللا وصال                                                           : ديزاين   
  جلد                                                                1000:   تعداد 
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