رباعی درتاریخ ادب
بخشی ازرباعیات فلکلوریک

تتبع ،نگارش و گرد آورنده :علی سالک

 ۵اکتوبر  ۲۱۰۲میالدی

 ۰۱میزان  ۰۹۳۰هجری شمسی

رباعی به معنی" چهارگانی یا چهارتایی" یکی از قالبهاای شاعرزبان دری -فارسای اسا
که درزبان فارسی -دری به آن ترانه نیز میگویند.
این نوع قالب شعر زبان دری – فارسی بعداً درزبانهای عربی ،اردو و ترکای نیاز ماورد
استعمال قرار گرفته اس  .رباعی متشکل ازدو بی " چهارمصرع" اس  .رعایا قافیاه
درمصرعهای نخس  ،دوم وچهارم الزامی ودر مصرع سوم اختیاری اس .
شع رای اولیه به گفتن رباعیات چهار قافیه ای گرایش داشتنه اند واما به تدریج و ازاوایال
قرن ششم هجری ،شکل سه مصرعی قافیه در رباعی رایج گردید .برای مزیاد معلوماات
باید گف  :ربااعی قالاب شاعری اسا کاه درآرااز درمیاان شااعران دری – فارسای روا
یافته وبعد به شعر عرب راه یافته اسا  .باا وواود آنکاه عاده ای ربااعی را سااخته شااعر
بزرگ وقافله ساالر شعر دری ،رودکی میدانند ولی به دلیل عادم مووودیا اساناد کاافی،
درمورد اینکه مبدأ آن چه کسی و درچه زمانی بوده اس  ،اتفاق نظر ووود ندارد.
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باید عالوه نمود رباعی یک نوع شعراس درچهار مصرع ،کاه واز مصارع ساوم دیگار
مصرع ها هم قافیه اند .کتاب بادایع االفکاارآنرا چناین شار میدهاد :ربااعی ازمخترعاات
بحر هز اس ورباعی ازآن وه گفتند که بحر هز دراشعار عرب مربع االوزا آماده
پس هریک بی ازیان وزن بمااباد دو بیا مرباع باشاد ومجوعا چهاار بیا باود از هاز
مربع االوزا.
اگرمصراع سوم رباعی نیزمقفی باشد ،آنرا رباعی مصارع گویناد واگرمصارع ساوم بای
قافیه باشد آنرا خصی گویند.
عروض دانان برای رباعی دو یا یک وزن اصلی قایل اناد.عروض داناان کالسایک وزن
رباعی را دو شکل اصلی قرار داده اند که ازآن  ۲۱وزن منشعب میشود.
در رابطه با منش رباعی باید گف که رباعی درکتاب های تاریخی به دو روای متفااوت
در شااده اس ا  .روای ا اول :رودکاای بصااورت وا اار ایاان نااوع شااعر را  ،بصااورت
امروزی  ،میداند و میگویاد کاه وزن آن را از تراناه ای کاه کودکاان باه هنگاام باازی مای
خواندنااد اقتباااد کاارده اس ا  .روای ا دوم :یعقااوب لیاام قهرمااان اصاالی ماااورا اس ا کااه
شعرای دربار اواین وزن را اختراع کرده اند.
رباعی کالسیک یا قدیمی را میتوان ازلحاظ مو وع به سه قسم تقسیم کرد.
 -۰رباااعی هااای عاشااقانه ماننااد رباعیااات رودکاای  -۲رباعیااات صااوفیانه ماننااد رباعیااات
ابوساااعیدابوالخیر ،عطاااارو موالناااا واااالل الااادین محماااد بلخااای  -۹رباعیاااات فلسااافی ماااال
رباعیات عمرخیام.
گفتنیس که رباعی ازاصیل ترین قالبهای شعردری – فارسی اس که به روایاات تااری
ادبیات اززماان رودکای ماورد توواه شااعران پارسای گاوی قرارگرفا  -نخسا باه دلیال
لحظه های زودگذرشاعرانه و دیگر داشتن درونماید عارفانه ،عاشاقانه وفلسافی ،هماناان
شاااید شاااعران پارساای گااوی را بتااوان درظرفیتاای کااه قالااب رباااعی باارای بیااان بساایاری
ازمو وعات دارد ،اشاره کارد .دریان رهگذرشااعران و ربااعی گویاان فلکلاورو ن ماا
اوالنی را در برخواهاد
کم نیساتند ،اگارووات شاان را باه رشاته تحریار دربیااوریم لسا
گرف .
اگرقرارباشد که درمورد باف وچگونگی پیوند رباعی چیزی بگوییم باید گفا  :اگرپیوناد
مصارع را یکی از فرایند بارز رباعی بدانیم و این پیوند بتواند اندیشد شاعر را به مقصد
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برسااااند ،بااای تردیاااد آنااااه باااه تصاااویر کشااایده میشاااود  ،ا.رگاااذارو ماندگارخواهاااد باااود.
بادر نظرداش مطالب فوق رباعی را چنین تعریف مینماییم.
رباعی کوچکترین وزن شعری اس که انعکاد فکر شاعر را بامعنی تمام برساند.
رباعی برای بیان لحظات شااعرانه یاا ت مال هاای کوتااه اسا کاه بیشاتر بارای ت مال هاای
فکری مناسب دارد و بطورعموم رب اساسی رباعی در مصرع چهارم آن اس .
درونمایه ویا محتوای رباعی معموال عارفانه ،عاشاقانه ویاا فلسافی اسا  .ربااعی مناساب
ترین قالب برای .ب لحظه های کوتاه شاعرانه اس .
رباعی های فلکلوریک بطورعموم بیان احساد وآرزوهای درونی نااظم و ربااعی گاوی
را باااار مااااال میسااااازد .رباااااعی هااااای فلکلوریااااک اصااااالً برآمااااده از دل و درون افااااراد
واشخاصیکه درمتن وامه قرار دارند وگاه گاهیکاه خواسا هاا و آرزوهاای درونای شاان
باارآورده نمیشااود ،دس ا بااه نوشااتن نظاام ،چهاااربیتی ،دوبیتاای ورباااعی میزننااد ،کااه ایاان
آرزوهای مردم شامل لحظه های عاشقانه ،عارفانه وبعضا ً سوز و گداز وناهنجاری هاای
زندگی را به ترسیم می کشاد ،کاه ایان تصاویر و ترسایم عاشاقانه وعارفاناه شااعر ،ریشاد
معنااوی وفرهنگاای درحقیق ا زناادگی وامعااه دارد ،لااذا بااه دل هاار خواننااده چن ا میزنااد
وخوشش می آید زیرادر چنین گونه بی ها هرگز ریا ،تذویر وگریزاز حقیق به مشاهده
نمیرساد و آنااه دردل ودیادو گوینادو آن ،دریااک عاالم مخصاوو یخوشای ،مایوسای ویااا
هیجانی) به ووودآمده به تصویر می کشاد .فلهاذا چناین یاک دیاد واحسااد کاامالً بیعای،
خوشروی وبه مذاق خوانندگان برابر میباشد.
یکاای ازخصوصاایات بخصااوو رباعیااات فلکلوریااک عبااارت ازصاامیمی کااالم آن ماای
باشد؛ بدین معنی زمانیکه این نوع رباعیات را عمیقا ً مطالعه میفرمایید ،فکرمای کنیاد کاه
شما آنرا گفته ایدیشاعرو یا رباعی سرای درواقعی حرفهای نگفتد درونای شاما را ازدل
و میرتان بیرون آورده باشد) که ازهرمصرع وکلمد آن لذت وحظ میبرید.
اینک تعادادی از رباعیاات فلکلوریاک را کاه "معاادل باه یاک کتااب اسا " وماع آوری
نموده  ،میخواهم باه گنجور"سایمای شاننان" ،ایان خزیناد مهام فرهنگای ماان  ،بگاذارم تاا
باشد وسیلتا ً به خوردهمو نان عزیزو خوانندگان محترم سیمای شننان قرارگیرد.
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در هر صفحه  ۵رباعی

 ۰۱۱رباعی در  ۲۲صفحه

رباعیات
رفتم به باال ورم کش مرا
کردی ز درون دل فراموش مرا
گفتم بروم بر سر راه شینم
این عنه دشمنان کش مرا
*****
این خانه روبرو زندان من اس
این خورد وکالن همه نگهبان من اس
ای خورد وکالن مرا مالم نکنید
این قبضه آتش اس که در وان من اس
*****
و ن دوراس و ن دوراس نمیرم
سر راه ام باغ انگور اس نمیرم
سر راه ام باغ انگور حسینی
ودایی زخم نا سور اس نمیرم
*****
این رفتن تو رفتن بازرگان اس
دیرآمدن به من بالیی وان اس
کی رفتی وکی آیی ای یار عزیز
کشتی به درون آب سرگردان اس
*****
ای دخترکی لطیفه بوی بهار
شوی بکشم تراکنم بیوه زار
شویم تومکش مرامکن بیوه زار
خربوزه بخورترا به فالیز چکار
*****
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سرسبزه نه شینی خارداره
زن بیوه نگیری خار داره
زن بیوه ره صدقه دخترها کو
که دختر محب بسیار داره
*****
اول که رفتی نظربه چشمانش کن
دوم به لب و سوم به دندانش کن
چارم توببین که خال دارد یانه
پنجم تو بگی وانه به قربانش کن
*****
بلبل تودرین چشمه چکارآمده
یا تشنه شدی یا به شکارآمده
نی تشنه شدم نی به شکارآمده ام
درگیل شدم دیدن یارآمده ام
*****
شیر را چکنم سرسرشیرراچکنم
خودم کو ووان مردک پیر راچکنم
پهلو بزنم دستم به ریشش بخورد
این رلنله ای نیم شبی را چکنم
*****
درباصدف وصدف به دریا تشنه
ازوه صدف بلبل رعنا تشنه
من تشنه بدم درون حوض افتادم
آب ازسرمن بریخ ولبها تشنه
*****
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ستارهء روزمن به روشان افتاد
سررشته کارکم پریشان افتاد
سررشته کارمن سرانجام نشد
گویا عسل خام به بادام افتاد
*****
من بلبل مستم وچمن نیس مرا
من مردمسافرم و ن نیس مرا
یاران وبرادران همه خوش باشید
رفتن هس ولی آمدن نیس مرا
*****
این خال چه خال اس که درین کرته چکیده
یا پنجه عاشق اس و یا پشه گذیده
نی پنجه عاشق اس ونی پشه گذیده
شاه توت سیه خورده درین کرته چکیده
*****
آهو بره ای سفید خود گم کردم
رخ سوی والی های مردم کردم
مردم میگه ای باه دیوانه شده
دیوانه نیم یارک خود گم کردم
*****
آهوبره یی کوهی بدم دشتی شدم
دربام بلند بدم درپستی شدم
دربام بلند بدم نظر به اومیکردم
زیرلن دو ووره المستی شدم
*****
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اول زیارت کنم با بای ولی را
بگیرم دامن ودس علی را
بخا رتو یار وان دوس د ارم
تمام باه های مکتبی را
*****
سرچشمه چشمه زارومن تشنه زار
آب خورده نمیتانم از هیب مار
آبم توبده سر مه بگیری به کنار
بخ خاهر اس که میمرد پیش برار
*****
رفتم به سرخاک شهنشای یمن
اودس برآوردو به من داد کفن
گفتم که چه اس ای شهنشای یمن
گفتا زوهان رسید به من توته کفن
*****
عاشق شده ام به دختر خاله خود
من نیل خرم کبود کنم چادر خود
تونیل مخرکبود مکن چادرخود
ورنیل شوم ترا برم خانه خود
*****
سرچشمه چشمه زارهمه خارگرف
آمد خبری که بیوفا یار گرف
صدیار گرف برابرما نگرف
ازگل بگذش ودامن خارگرف
*****
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نمازشام رریبی رخ به من کرد
دلم ووالن زد ویادی و ن کرد
نمیدانم پدر کرد یا برادر
مرا گوشه نشین هر و ن کرد
*****
درملک پدر برادرم می باید
درملک رریبی خواهرم می باید
روزیکه سرم فتاد دربستر رم
صد سینه کباب مادرم می باید
*****
همان روزی زکابل کوچ کردم
رلط کردم که پش بادوس کردم
رسیدم من به کانادای پربرف
نشستم گریه یی پرسوز کردم
*****
من میمرم وخاک کنم بالنگر
تابرسرخاک من بیاید مادر
ای مادردلسوخته دیر آمده
من زنده نمیشوم به یکباردگر
*****
تنباکوکشیدن به ووانان ستم اس
این دود تنباکونیس دود رم اس
ای بی رر ان به حال من گریه کنید
بینید به حال من چه وبرو ستم اس
*****
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باالی سرم خدا وپایان یارم
بال وپربشکسته دل افگارم
را ی نه بدم وداشوم ازدلبر
آورد خدا چنین ومن ناچارم
*****
رفته به تورنتو گل صدبرگم
ازروی محبتهاش دلی پر دردم
کی باشه وکی آید گل صدبرگم
پروانه منم گرد سرش میگردم
*****
خداوندا خداوند وهانی
خداوند زمین و آسمانی
خداوندا توپیران را بیامرز
ووانان را به کام دل رسانی
*****
من روی ترا به ماه تابان نه دهم
لبهای ترا با در و مروان نه دهم
لبهای ترا خدا کند روزی من
قیم خرم وبهای شننان نه دهم
*****
زنگوله سرخ اول گزیدی تومرا
کوربدی اول ندیدی تو مرا
اول گل سرخ بدم پسندم کردی
حاال گل زردم ،بماندی تو مرا
*****
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قد سرو ات الهی خم نه بینم
دل شادت الهی رم نه بینم
الهی دروهان عالم نه بیند
ستمهای که ازدست کشیدم
*****
این گل چه گل اس گردگریبان من اس
هروا بروم داغ تو بروان من اس
هروا بروم آب روان پیش آید
این آب روان دو دیده گریان من اس
*****
قلم را سر کنید ازاستخوانم
مرکب سازید ازخون رگانم
مرکب چون کنید نامه نویسید
برای یارکی نا مهربانم
*****
شینم سرسن وای ترایادکنم
آیم به گذرگاه تو فریاد کنم
فریارکنم کسی ووابم ندهد
خاک های وهان برسرخود بادکنم
*****
قلم سوراس وکارذ برگ سوری
نوشته میکنم بایار دوری
قلم بشکس ونامه درهوارف
عجب سخ اس این داغ دوری
*****
مادرمادر چرا کالنم کردی
شیرم دادی وقصد وانم کردی
شیرم تومده وقصد وانم تومکن
آواره به شهرمردمانم کردی
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*****
ستاره ریزه گ پهلوی ماهتاب
مراکی میبره ازعشق وی خواب
شبهاره روزکنم روزها ره بیگاه
به چشمم اشک واری هماوسیالب
*****
درعشقک تودرد کند دندانم
مانند ناب چرخ سرگردانم
من پلته شوم میان انگشتان
شاید به وناغ تو براید وانم
*****
چرخا فلکا مرا به چرخ آوردی
کوالب بدم مرا به بل آوردی
کوالب بدم آبهای شیرین میخوردم
از آب شیرین مرا به تل آوردی
*****
ای مادرمهربان دورازنظرم
ابریشم شش تاره وبند وگرم
هرگاه به مادران مردم نگرم
آب از دو رخم ریزد و خون ازوگرم
*****
ازرفتن توکاشکه خبرمیداشتم
پیش قدم کوچه ره گل می کاشتم
گل میکاشتم گل گالب میکاشتم
خاکهایی قدم به دیده می برداشتم
*****
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عشق آمد وخیمه زد به صحرای دلم
زنجیرونون فگنده درپای دلم
عشق اگربه فریاد دل مانرسد
ای وای دلم وای دلم وای دلم
*****
امو خال بر روی منم یار
امو نارنج خوشبوی منم یار
چرا بیهوده می گردی به صحرا
بزن تیری که آهوی منم یار
*****
افسود که رناه در بشال افتاد اس
گل رناه به دس لب کشال افتاد اس
ازهجرفلک بنالم شب وروز
هرواکه گل اس بدس خارافتاداس
*****
من روی ترا نقش کشم بردیوار
روزی به سراغ تو بیایم صدبار
صدباربیایم و نه بینم یکبار
ارمان به دلم ماند ونقش بردیوار
*****
عشق آمدوخیمه زدبه صحرای دلم
زنجیرونون فگنده درپای دلم
عشق اگربه فریاد دل ما نرسد
ای وای دلم وای دلم وای دلم
*****
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سرراه بشینم یا سرپل
کی ازمکتب برایدرناه گل
برای بیرون که دیدارت ببینم
مسافر میشوی درشهرکابل
*****
نویسم نامه ازبیوفایی
ببندم باپرمرغ هوایی
ببرمررک بدس دلبرم ده
بگوصد داد و بیداد ازودایی
*****
یارم باتو هزار یارم با تو
شاه باه شوی نطرندارم باتو
تودسته گل خشک شده درگلدان
باران گرشوم قطره نبارم باتو
*****
بیا که ما وتویک یارباشیم
درون پرده انارباشیم
درون پرده انارشیرین
گهی درخواب گهی بیدارباشیم
*****
قد تو به قد نیشکر میماند
روی تو به مهتاب سحرمیماند
هرکس که به بالین توسرمیماند
با نازو کرشمد تودرمیماند
*****

13

امشب دلکم هوای دلبردارد
مرغ دل من هزارویک پردارد
هرکس که مره به پیش دلبرببرد
واال ره قسم که حج اکبردارد
*****
االیاروان توشهد باشی مه زنبور
خدا قسم کده افتاده ایم دور
اگرتا ماه میزان زنده باشم
به شمالی بیایی سیل انگور
*****
ای دلبراگرتویارمن باشی
مونس شام تارمن باشی
آنقدرعزیزمیشوی بردل
کفرگویم خدای من باشی
*****
نه روزآیی که شاداب ببینم
نه شب خوابی که درخواب ببینم
زمین را می کنم ازاشک دریا
چوماهی بلکه درآب ببینم
*****
االیار وان توبازباشی مه باشه
مه میرم شهر کابل ازتوباشه
مه میرم پس بیایم یا نیایم
خداوندا نگهدار توباشه
*****

14

ازینجا تابه کابل کاردارم
به کوهدامن یکی دلداردارم
خدایا چاره کارمرا کن
بدل ارمان های بسیاردارم
*****
وانم باشی مرحم وانم باشی
پیوسته به منزاستخوانم باشی
پیوسته به منز استخوانم نشدی
دل پاره کنی ودرون وانم باشی
*****
سیبی که به من دادی به بویش مستم
ابریشم قرمزی به دورت بستم
ابریشم قرمزی بدورت نرسید
صدسال دگربه اعتبارت هستم
*****
ای یارک وان من به تودارم آزار
درگوشه چشمان توسازم بازار
من اق آمدن ندارم امسال
ازمن خط بندگی و دعای بسیار
*****
ایدوس برفتی ورریبم کردی
ازلعل لب خود توبی نصیبم کردی
لعل لب توکند خدا روزی من
با تیغ محب ات شهیدم کردی
*****
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گلنناه به بید سایه به بادام افتاد
امسال چه سال ؟ هزاردوران افتاد
من عیب وگناه خود نمیدانم چیس
از آه دلم سی و دو دندان افتاد
*****
به آسمان میرود این ابرتیره
مسافرمیشوی ای نوردیده
مسافر میشوی زود تربیایی
گریبان ترشده ازآب دیده
*****
هماون گل زرد زعفرانم زرم
مانند انار سرنگونم ز رم
ماننده صدبرگ شدم صدپاره
هماون گل الله ررق خونم زرم
*****
قدی الف والف نما ته صدقه
دندان در صدف نما ته صدقه
هروق که به ملک ما بمانی پاته
وای قدم ونشان پاه ته صدقه
*****
مه قربان در و دروازه میشم
صدای میشنوم استاده میشم
صدای میشنوم از دورونزدیک
ماال رناه گل تازه میشم
*****
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یک یارک وان دارم شننان و نش
ازبرف زمستان سفید تر بدنش
گفتم بروم خیمه زنم در و نش
این خیمه نا زده بر آمد خبرش
*****
عشق آمد وخیمه زد به صحرای دلم
زنجیر ونون فگنده درپای دلم
عشق اگربه فریاد دل مانرسد
ای وای دلم وای دلم وای دلم
*****
این کوچه دراز این سرکوچه دراز
دو تا خواهرکان ششته با موی دراز
خوردش گل ارروان کالنش گل ناز
من بنده به ارروان رالمی گل ناز
*****
وانانه بهارشدس تو کی می آیی
وقتی گل انار شدس توکی می آیی
تو وعده به برفهای زمستان دادی
برفها همه خشک شدس توکی می آیی
*****
زلف زوهان چشم مرا دوخته اس
عشق به دلم َآتش افروخته اس
ازبس به دلم دس درازی کردی
دست زحرارت دلم سوخته اس
*****
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درباغ بدم گل بته را من دیدم
ازیارک دورهیچ خبر نشنیدم
شخص آمدو گف من یارک ته دیدم
من نیم عمرخود به او بخشیدم
*****
ستاره میان آسمان آمد راس
دل در لب دیدن دیدارشماس
یکروزنه بینم وزصدکس پرسم
این یارک زیبا ونازنینم به کجاس
*****
ای بلبل ناالن زرم زار شدم
درحسرت روی توگرفتارشدم
من شکرت روی تونکردم هرگز
حاال به وزای خود گرفتارشدم
*****
دو زلفان بود تار ربابم
چه میخواهی ازین حال خرابم
توکه باما سرو کاری نداری
چرا هرنیمه شب آیی به خوابم
*****
ای مادردورینه ودورازنظرم
ابریشم ششتاره وبند وگرم
هر گه به مادران مردم نگرم
آب از دو رخم ریزد وخون از وگرم
*****
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کابل دوراس که خط روان بکنم
یک دسته گل بسته روان بکنم
یک دسته گل بسته یکی نا بسته
کارذ به درون نی روان بکنم
*****
ازدیدن دیدارتو بودم شاداب
پنج وقته سوالم زتو می یاف وواب
امروزکه فلک در ودایی افگند
پینام به کارذ اس و دیداربه خواب
*****
فریاد نشانه قلم میگویم
از الع شوم وبخ بد میگویم
هم الع شوم دارم وهم بخ سیاه
حیران ماندم با کی الم میگویم
*****
ودایی را نمیکردم خدا کرد
ودایی را فلک بیوفا کرد
ودایی ازدلم بردس شیمه
نمیدانم قضا بامن چها کرد
*****
شام رمضان ماال بازار کنم
من تکیه به دوکان تو ای یارکنم
یک بوسه بمن بده از روی کرم
با کلاه روی تو من افطارکنم
*****
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قوت دل من مدام خون وگر اس
نالیدن من چو بلبالن سحر اس
کفتم بروم سیل وتماشای وهان
دیدم که تماشای وهان در گذراس
*****
شبی ازسوزدل گفتم قلم را
بیا تحریر کن رمهای دلم را
قلم گفتا بروبیااره عاشق
نداری اق این کوه رم را
*****
مسافری عجایب سخ کاراس
اگرشهزاده باشد خواروزاراس
هزاران قالین وقالیناه داشته باشه
به زیر و پهلویش مانند خاراس
*****
نماز شام برایم با گدایی
مه که صدا کدم بیرون برایی
اگرهمسایه ها بیدار بودند
بگویک لقمه نان دادم گدایی
*****
سر چشمه تالقانه زنگارگرف
آمد خبری که بیوفا یارگرف
صد یارگرف بربرما نه گرف
از گل بگذش ودامن خارگرف
*****

20

ابرآمد وآسمانه به یکبارگرف
زاغ آمد ودانه به منقار گرف
در دانه در بدس هندو سیاه
اسالم گذش وملکه کفارگرف
*****
ابر آمدوباز برسرسبزه گریس
بی باده وارروان نمی باید زیس
این سبزه که امروزتماشاگه ماس
فردا سبزه خاک ما تماشاگه کیس
*****
ای بادبیا خبر ببرسوی و ن
باومع برادران وبا مادر من
ای مادردلسوخته تودیرآمدهای
من زنده نمیشوم به یکبار دگر
*****
بیا وان وبیا واناند من
بیا شمع وبیا پروانه من
بیا لیال که مردم ازفراق
تسلی کن دلی دیوانه من
*****
خواب کرده بدم زیر چنار آبی
بیدارشدم،دیدم ،شکرلب مررابی
مرران به هوا خودم ده حوض دریا
ازحسرت شوق دارد دلکم بیتابی
*****
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قدی الف ا ت شکسته وچین درچین
گرد لب توبنفشه نسرین نسرین
من پیش خدا همین مراد می لبم
باشی به برم ،قصه کنیم شیرین شیرین
*****
روزیکه به ده راران سفر میکردم
چیده گل تاران ره به بر میکردم
ازدستک یار کرته سرخ شننی
شبهای دراز را سحرمی کردم
*****
به کابل وان رسیدم یارم امد
بلند باال شیرین گفتارم آمد
گرفتم بوسه از دور لبانش
شفا بروانکی بیمارم آمد
*****
خود گفته بدی که یاردیگر نکنم
عالم ره به خاک تو برابر نکنم
عالم ره به خاک من برابر کردی
من قول تو بیوفا ره باور نکنم
*****
ودایی را نمیکردم خدا کرد
ودایی را فلک بیوفا کرد
بسوزه خانه لیال ومجنون
که رسم عاشقی را پروفاکرد
*****

22

دندان تودرد می کند دیده من
خواب ببرد برابر سینه من
خواب ببرد به بوسه بیدارکنم
با دیدن نرگسات رود کیند من
*****
ازیار که بی یارشدم حیف ازمن
با گنده گرفتار شدم حیف ازمن
ای بارخدا توگنده را مرگ بده
با گنده چو بد نام شدم حیف ازمن
*****
نمک شوراس به زخم تازه ننداز
مرا کشتی به شهر آوازه ننداز
مرا کشتی بدس خود کفن کن
بدس مردم بیگانه ننداز
*****
سر دریا لب دریا نمانه
زن مردا به نا مردا نمانه
زن مردا به نا مردان بی نن
سربی نن درین دنیا نمانه
*****
امو روزیکه رفتی سوی شمالی
به اتاق که میرم هس خالی
اگه کس بگویه یارت آمد
زهره کفک می شوم از خوشحالی
*****
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مه که گل می گیرم ،از گلهای سنبل
مه که یار می گیرم ،ازدخترهای کابل
مه که یار می گیرم،قام بلند اس
لبانش مال پسته ،زبانش مال بلبل
*****
گل دیدم وگل دیدم وگلها دیدم
صدبرگ سفید درون دریا دیدم
من قصد کدم ازآن گلی را گیرم
ارمان دراز و عمر کوتاه دیدم
*****
دم سر دره ای دومار پیاان دیدم
درگردن یار عقیق ومروان دیدم
گفتم بکنم عقیق ومروان ورا
از بخ بدم یاره پریشان دیدم
*****
بیا که دربنل تنگ بگیرم
بالی کاکل چنگ بگیرم
برات صدو بیس بوسه داری
بیا که از لبی قندت بگیرم
*****
لب دریای کابل ششتنم شد
امو یاری که داشتم دشمنم شد
امو یاری که داشتم با وان برابر
کمربسته به قصد کشتنم شد
*****
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چقری می کنم پای بلخشه
عاشقی می کنم خدا ببخشه
به ون میرویم شانه به شانه
که مال ومولوی حیران بمانه
*****
دلدار به من گف چرا رمگینی
درقید کدا م دلبرکی شیرینی
بروستم وآیینه بدستش دادم
گفتم که درآیینه کی رامی بینی
*****
دوسه روزاس ندیدم نازنین را
که برف آمد گرف روی زمین را
که برف آمد وزنجیر زمین شد
خدا پیدا نمی کرد عاشقی را
*****
دو سه روزاس که یارم نیس پیدا
مگر ماهی شده رفته به دریا
بسازم چنگگی نوکش ز فوالد
برارم یارخود از قهر دریا
*****
ای بلبل ناالن زرم زار شدم
درحسرت روی توپا مال شدم
من شکرت روی تونکردم هرگز
حاال به وزای خودگرفتار شدم
*****
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خوب اس علی وخوبروی اس علی
زیبا پسرو رلنله موی اس علی
روزیکه علی به ون خیبر میرف
سر نیزه وولفقار دردس علی
*****
چند روزاس که دل سیاه میگردم
مانند قلندر وگدا میگرد
گفتم بروم یارک خودرا بینم
ازوان عزیزخود ودا میگردم
*****
گندم دروان داسه کشند ازدل ووان
داد ها همه مرواری وقبضه مروان
ای بار خدا مرا بکن ابر روان
تا سایه زنم در سر گندم دروان
*****
فریاد زنم که از و ن یاد آید
آهی بکشم که ازفلک یاد آید
ازدس فلک اگربنالم شب وروز
سن ازبردیوار به فریاد آید
*****
افتادم دور و بدور افتادم
چون شاخ چنار درتنورافتادم
نزدیک بدم یگان یگان می دیدم
از دیدن دیدار شما دورافتادم
*****
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من ایریه بدم که یارکم اوریه گذش
با وامه پامیری ورولک سر دس
هرچند دویدیم ودویدیم ،نگش
با من نظری نکرد و بیگانه گذش
*****
اال مادر مه خو خوب دخترهستم
مراوایی بده که سیاه سر هستم
مرا وایی بده که آرام باشم
اگر نا رام بدم بد وا گر هستم
*****
دلی دارم دلی آزرده دارم
فراق زنده داغ مرده دارم
فراق مرده را امر از خدا شد
ودایی زنده را اق ندارم
*****
مسلمانان درین شهرشماییم
رریب وبی کس وبی آشناییم
چلم را پر کنید بهر مسافر
که امشب اینجا وفردا کجاییم
*****
دوچشمانم به راه مانده خدا وان
عزیزمن کجا مانده خدا وان
عزیزمن به وای خود نشسته
مرا اینجا تنها مانده خداوان
*****
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ووانی هم بهاری بود وبگذش
به مایک اعتباری بود وبگذش
میان ما و تویک الف بود
که آن هم نوبهاری بود وبگذش
*****
اال الیک توشوخ ونازنینی
چرا از من تودوری می گزینی
سرارم رابگیری ترسم آن روز
به ریرازسبزه خاکم نه بینی
*****
قفس تن اس نمیتانم پریده
و ن دوراس نمیتانم رسیده
و ن دوراس دانی ،بی نهای
گریبان تر شده از آب دیده
*****
عزیزان لذت دنیا کسی برد
که هم پوشید وهم بخشید وهم خورد
کسانی ومع کرد درگوشه انداخ
خودش مرد و زنش بادیگران خورد
*****
عزیزم قهرکرده باکی گویم
مرابیمار کرده باکی گویم
مرابیمار کرده خسته زار
به وگرکار کرده باکی گویم
*****
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بیا که روی با روی بمانم
سرم باالی زانوی بمانم
سرم باال به زانوی چه باشه
لبم را با لب خوشبوت بمانم
*****
دندان صدف داری ماال مهره
کی امر خدا شود بشینیم ووره
ووره نشینیم که آیینه مصاف کنیم
تا دردل ما وتو نماند روره
*****
به سر داری نگار چادر والی
مه زحم میکشم درکرد شالی
دلم میشه که پیش تو بیایم
خجال میکشم ازدس خالی
*****
من آمده ام ترا ببینم بروم
رازدل خود به تو بگویم بروم
راز دل من گفته شود یا نشود
خینه به کف پای تو بانم بروم
*****
اال مادر دگرمادر ندارم
به وزازتو دالساگر ندارم
خاهرانم زنده باشند خانه خود
امیدی یک شبه وایی ندارم
*****
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سرم درد میکند کو مادر من
بماند دس خود زیر سرمن
بگوید وی بایم وانم برآمد
مگر آرام کند درد سر من
*****
دوچشمان سیاه خمارداری
شنیدم با رقیبان تارداری
فراموشم مکن ای نوردیده
اگرچه عاشق بسیار داری
*****
سرراه بشینم مارواری
بده دستمال دست یار واری
بده دستمال دست رانشانی
به گردن میگنم ومار واری
*****
قره قلی ته پاک میکنم یار
مسافری ها ته اق میکنم یار
امو روزی که ازخانه برایی
نشستن وایته زیارت میکنم یار
*****
ازآمدن کوه تو من بس کردم
من دسته به دامن توناکس کردم
ناکس نبدم به ناکسان دل دادم
افسود که تمام ،عمرباخس کردم
*****
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مسلمانان ببینید شب چه وق اس
دوبلبل مس وشیدایی درخ اس
دو بلبل میپرد شاخاه به شاخاه
ودایی مادروفرزند چه سخ اس
*****
سر ورسی یک دهنه بشینم
کتی دلبر ده یک خانه بشینم
کتی دلبر ده یک خانه چه باشه
مه گردن پ رریبانه بشینم
*****
عزیزم تابکی داری ودایی
به عاشق میکنی سخ بیوفایی
اگرمن الیق عشق نبودم
نمیکردی از اول آشنایی
*****
سر یک ره دو ره شد وای برمن
رفیق از من ودا شد وای برمن
رفیق ازمن ودا شد رف به ررب
به ررب آشنا شد وای برمن
*****
من بلبلم وبهاره دوس میدارم
سیبرگه والله زاره دوس میدارم
سیبرگه و الله زاردر باغ شما
باهلل به خدا شماره دوس میدارم
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