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  :شناسنامھ                  
  

 دو بی های تاجیکی: نام کتاب ½

   یهللا شهران عنایتدکتور   : گرد آورنده ½

                         ن نامقیبرهان الد  :راستار یو  ½

  ر شهرانییح هللا نذیذبوحدت هللا درخانی و   : ایندیز  تایپ و ½

اژ ½  نسخھ یکهزار   : ت

  دور هفتم : نوبت چاپ ½

  ل چوپانی کانون فرهنگی ق :ناشر ½

  ش.ه  ١٣٩٥   :چاپ  سال ½

  افغانستان  - کابل ½

  
.حق چاپ برای مؤلف محفوظ است
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  :اهداء

  

باور  مردم افغانستان ی شود کھ بھ برادر یم میتقد ین کتاب بھ کسانیا         

ک اسالم دارند  یها یوستگیپ یدار برایل و پایرا ضابطھء اص یو فرهنگ مش

ن سخنان حضرت یقت خودرا مصداق ایشمارند و در حق یآنان م یشگیهم

  : گفتھ ند کھدان یم یمھ اقبال الهور عالّ 

                 میتتار نھ رک و ـــــــم و نھ تیانــھ افغــن        
ــیزاد  نـمــچ                     مــیستان بو کی  از و م ـ
      است         ما حرام رـب بو  و  گــز رنــیتم        
  میار ــاخســش  کی  ءپرورده  اــم ھ ــک                  
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  چند کلمھ در باب چاپ دوم
  

بدان شد  قسمت ی از لطف و عنایت های خداوند بزرگ و توانامسی ١٩٩٤سال در     
ب و بطحا شوم ن . هللا شریف را ادا نمایم بیتحج  ءو فریضھ کھ عازم ی پیش از رف

مانند خاطر دیدار و استفاده از صحبت های دانشمندان ایرانی ھ شریفھ ب ءبھ کعبھ
ی بھ و کتور رضا شعبانی و دکتاستاد د  مرکز تحقیقات فار ایران و"ر تسبی
ی داشتم و این نگارنده در آن زمان در  یرفت و آمد ها" پاکستان ن املل دانشگاه ب

  .اسالمی اسالم آباد استاد و رئیس مطالعات آسیای مرکزی بودم
 ایزیب بان ای اینجانب در خصوص ز از روز ها سخن از تالیفات و کارهدر یکی    
 »یانفرهنگ تاجیکی بدخش«و  »دو بی های تاجیکی«از جملھ  ،میان آمد بھ" تاجیکی"

ه خاص  ءعالقھ" دوبی های تاجیکی " کھ بھ  اظهار داشتر شعبانی و کتد .یاد شد وغ
سانیمچاپ ھ مذکور ب ءسسھد آنرا در مؤ اجازه بدهیاگر  د و دار  قلم  ءلهذا نسخھ ،م

گشت از خود و فا نمود و تا بر  ءعدهایرانی بھ و  آن بزرگمرد ،م کردمیرا برایشان تسل
  .اقبال چاپ یافتھ بود »دو بی های تاجیکی «کتاب  بیت هللازیارت 

دست فضالی کابل و بدخشان وهزاره جات رسیده ھ محدودی کھ ب ءچند نسخھ   
و کابل برای ی پشاور ی در بازار هارسند و شادمان بودند و ء آن خالعھاز مطبود، 

  .فروش گذاشتھ نشده بود
ن استاد شعبانی از مدیریت دف ایران ءارستھچون شنیدم کھ دانشمند و     باز   زم
خاطر عرض سالم و ھ ، بھ استر یافتاسدی عز تقر  جناب ی و جای شستھ شدند و بن

با ایشان در تماس شدم، بعد از مذاکره  »دوبی های تاجیکی«آشنایی و تجدید کتاب 
، نھ طبع رسیده استھ نده بر صلھ بر آن شد کھ چون کتاب مذکور در غیاب گرد آو فی

ا یک تعداد  بلکھ تعداد زیاد دوبی های دیگر بر آن دیده می شود، اشتباهات در آن ت
 چون این نگارنده بھ امریکا آمدم ،چاپ دارد بناءً ضرورت بھ تجدید گردد، افزوده می

  .فیصلھ بر جای خود ماند
تعداد زیاد دو بی های یح گردید و یک حاشتباه طباع تص هشتاد این چاپر د   

  .جش بر آن عالوه شد، کابل و پناز مناطق هرات ، غور  دری 
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و  صدها بدخشانیچاپ رسیده بود، ھ پنجصد نسخھ ب عداددر چاپ اول کھ بھ ت   
ن  تخاری  ی نم یافتندنسخھ های کتاب مذکور در پی یاف ھ دلیل عمده دیگر ب  .بودند و

ن است کھ چون  »دو بی های تاجیکی«چاپ دوم کتاب  مردمان  لاین کتاب ماهم
داشتھ و زیب  را آنبناءً هر کدام میخواستند کھ نسخھ ای از مناطق مذکور میباشد، 

  .شان بسازند شخ ءکتابخانھ
 بی های و تاجیکی تلفظ می شوند، د کھ خالص بھ زبان هادر چاپ کنونی دو بی    

و  آورده شده است کھ غنا بھ نسب ،دری کھ در تلفظ اندک تفاوتی با تا جیکی دارند
ن را نشان دهد،  ھ ب تلفظ. در چاپ اول این مزیت را نداشت البتھ وسعت زبان آهنگ

گی، ء دری هزاره در افغانستان بھ گونھ های مختلف شنیده می شود، لهجھ دری  زبان
 مال شرق، پروان و کاپیسا و والیتتاجیکی ش  ،کشور  مالات شحی صفدر  و  هراتی

ی و والی پنجش  ی وجنوبی هر یک ب های تو باالخره دری کاب خوبی شناختھ می ھ شر
بت طرف مقابل مجرد صحھ می توانند ب وارد باشندین موضوع اکھ در  شوند و کسانی

" والندنغ"ھ فریب را کلم لغماندر  مثالً . نطقھ می باشدماز کدام  را تشخیص دهند کھ
ترکی  را کھ" فند زدن"اصطالح " فریب دادن"میگویند و در بدخشان بھ عوض کلمھ 

ی بیش از  ین سھ کلمھ فریب، فندو ااز تورکی و تاجیکی می باشد استعمال مینمایند و
  .مورد استعمال می باشد" بازی دادن"غوالندن کلمھ 

ھ نو سروده را بستم یک تعداد دو بی های در طبع حاضر نسبت دوری از وطن نتوان   
غدیده پدران غم ی را کھ مادران داو غم انگ دست بیاوریم ورنھ ابیات تراژیدی 

شاید صدها   ،یدردگسروده اند جمع می جوانان معیوب و دیگران ،،  زنان بیوهکشیده
در خاک بامیان کھ بیش از پانزده قرن  شکستاندن هیکل های بودا در  بیت بھ نسبت

ی در یغا و درداکھ او الً  ب قد بر افراشتھبامیان  دست ما ھ بودند سروده شده باشد و
ا و مشکالت شاید کھ بنابر دشواری هانرسیده اند و دوم این کس موفق بھ ثبت آ

  .نشده باشد
اً بیت های     گرچھ در گفتار سابق اشاره شده بود کھ در مجموعھء دوبی ها اک

ی همھء این ابیات از جانب عوام و خواص مخصوصاً عاشقانھ بمش سد و اهده م
ا توسط عوام سروده می شوند، و سرایندگان عموماً مرد ها و بھ تعداد  زیادترین آ

ا میباشند ا می آورند کھ در وقت . کم ز یک تعداد زیاد دوبی ها را مرد ها از جانب ز
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ا را از وجھ گفتار شان دید و دیدار و  در چون . تشخیص نمود مطالعھ می توان آ
از آنرو نزاکت . وجود دارد موانع ارتباطات زن و مرد در شرق و خاصتاً جوامع اسالمی

های کھ در ابیات آمده بجهان غرب چندان قابل ادراک نیست، اما بجوامع کھ ابیات 
  .مذکور سروده شده کامالً دارای کیفیت و ارزش ویژه می باشند

  دکتور عنایت هللا شهرانی                                                                                                                       
 

ی در بد   خشانس
 

ن بیخاطر زیبایی های طبیعیھ بدخشان در جهان ب    ود و نگ ن شرق بشمار م ھ ش نگ
 لعل ویی در تن آسیای مرکزی و دیگر از الجورد و دو مع آمده یکی اینکھ نگینھ زیبا

  .می سازند زمرد آن نگینھ های قیم
ن طب    ، میوه ای سر بھ فلک کشیدههه ، کو ا و هوای گوارات زیبعیبدخشان با داش

ین و لطیف و بی نظ مردمان و امتیازات از بسا  هوشمند، فرهنگ غ و کهن های ش
  .باشدمی  نقاط زیبای جهان دیگر ممتاز

ی ا    ی ها میگویدست کھ عالّ بدخشان مح            مھ اقبال الهوری در پیام خود بھ شر
یدستان  شرق  " ی کھ دارم از بدخشان شما  ءپاره    -فکر رنگنینم کند نذر    ".لع
 دیگری در کشور  ت افغانستان است و بدخشان خود مختار والی بدخشان فعالً یک   
ی میباشد جیکستان موجودتا ی های کوچک چون  هم چنان گاهگا ی پادشا شا

ی شغنان ی درواز و شا   .اریخ دیده می شونددر تو  بدخشان، شا
ن شهرتبدخشان در تاریخ ادبیات جهان و مستشلعل       :دارد چنانکھ بزرگ رق

  

  پس قیمت سنگ و لعل یکسان بودی     خشان بودیگرسنگ همھ لعل بد
  

ن مشایخ ، علما، شعرا، عبدخشان باذکر خ     ریخ در طول تا رفا، اصفیا و اتقیاداش
خوابگاه ابدی حکیم  و  شان پناه گاهبدخ .بوده استو در زبان خواص و عوام جاری 

ی   .است ن  ناصر خسرو قبادیانی بل
و طوایف مختلف در آنجا مسکون  امبدخشان اینست کھ اقو  دیگر  های یکی از مزیت   

ای مختلفھ بدخشان ملیت ه. یکدیگر همفکر و همنوا گردانیده استو همھ را با  .اند
ش  بساباآنکھ  ی آم و روابط با هم  آنانهای از همدیگر تم و تشخیص میگردند و 
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 خانوادهکھ گویی همھ از یک خانواده آمده و در یک نمود می سازد شان طوری وا
   .ندمی رسحیات ب نام بدخشانھ ب خطھدر یک زیستھ اند، و یقیناً 

ان، واخیان، اشکاشمیان، دروازیان، سنگلیجیان،  در آغوشش بدخشان    غ ق
 داده پرورشرا در طول تاریخ  زیباکیان، منجییان، کرییان، مغوالن، تورکان و تاجیکان

و د بدخشان می بالنام ھ ب کھ در هر نقطھ جهان قرار دارد یرو هر بدخشاناز آن. است
  ، ایشان،سید مردمان بھ مردم بدخشاناین نگارنده چون  ره گانیآوا همسانمی نازد و 

  .زیاد دارند ارادت خواجھ و م 
 مستقیماً جهت کھ بدون ترکیب و تغیدر کوه های آن گیاهان دارویی زیاد می روید   

ی با ترکیبات استفاده مینمایند ی بدخشان  گیاهان و  .تداوی و گا هنوز دواهای طبی
ی یا گیاهانیق نمطالعھ دق ی بدخشان تاجیکستان را دش و کو  شده و دواهای طبی
صدو هفتاد و پنج نوع  دو   بھ م١٩٩٢پژوهشگران تحقیق کرده اند تا سال  طوری کھ
  .دبالغ میگرد

 در" آب حیات" بدخشان همھ چون میوه جات لذیذ و آب  ،خوراکهای بدخشان   
وای گوا را با آب با صفایش بر مفید تمام می شوند، خوراک های خوب و ه جودو 

  .انداختھ استچهره های مردمان اثر 
یدر میان مردم بدخشانی     و زن  پشکان از  یشکان ، آبت از  توت"کھ میگویند است  مث

گویا با  . نام قدیم محالت بدخشان است سھ "و شغنان نتیشکان و پشکاشغنان،  از 
هور می باشد باز هم در میان همھ آنکھ آب و میوه های بدخشان در افغانستان مش
 .استشهرۀ آفاق  و پروریان شغنان میوه جات و آب های آن توت تیشکان و آب پشکان

کلمات تیشکان و پشکان تورکی می باشند و تورک و تاجیک از باشندگان بومی این 
ناک های مرغاوی  " ، "گل احمدی  رخش و  ب هاییس"هم چنان از . ملک باستانی اند

کھ ورد  باید کرد یاد بدخشان) یدر مروا" ( توت های مرواری تک"و  ) مرغ آبی( "  چاپ
ن و باشندگان آندیار می باشد ای بدخشان و مردم . زبان سیاح این راقم دربارۀ خوب

ی، مخفی بدخشانی و محمد " یمگان"آندیار در کتاب های  تألیفی استاد خلیل هللا خلی
  .نوشتھ ها کرده امامان خان  ولیخان دروازی وکیل السلطنت شاه

ی بدخشان است کھ بدخشانی بزک یکی از  ورزش    از  انهای بسیار قدیم و م
اجراء مینمایند و بزک این  اعیاد جشن ها و  ینطرف این بازی را در ال باهزاران س
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ی  مردم درمیان دریا های از بزک های دیگر محالت فرق دارد زیرا این مردم گاهگا
مینمایند و واقعاً بزکش  های خطر ناک و تند بزکه کوکچھ و سرکو ن چون روشاخ

تفصیل این کھ د نمی باش بسیار جالب و دیدنی عیار، چاالک و جلد یانهای بدخشان
در مجلھ فولکلور بزبان دری و ترجمھ مطالب بزک را راقم این سطور سالها پیش 

لوان. ده است چاپ رسانیھ انگلی آنرا در مجلھ افغانستان ب ان زیاد دارد بدخشان 
ن  و  را قوش ،گش" لوانی" کوره شبازی  با دخشان ، مردم بمی گویندقوست

ن طب و قوی هیکلهای  ت زیبا، میوه های رنگارنگ و غذا های لذیذ بیش عیداش
ن دارند کھ گویی هریک با رستم و سهراب پنجھ میدهند   .جسمهای آهن

د دارد، و دلیل این همھ سالم بودن مغز شهرت زیا نا بدخشانیو ت هووت ذکا   
ن طبعیت زیبا و شادابوحافظھ مردم بدخشان    .میباشد همانا داش

ه در وچهر ستوددر قسمت تاریخ بدخشان دانشمند فرهیختھ ایران جناب داک من  

زا سنگ مح تألیف" تاریخ بدخشان"دمھ کتاب مق  تمد بدخ چاپ ایران معلومام

ی بسیار خوب در بارهار   ءزنده داده اند و آن مقدمھ می تواند معلومات مختصر و

   .بدخشان باشد

  اعرانبدخشان در اشعار ش
ـــــــک -١ ــ ـ ــــــس مخــــ ــــر ســـــ ــــــبھ ازد بـــــــــــــــ ــ ـ ــــــه ر ازاــــ ــــــــــــــع رّ دُ وس ــــــــــــــ                        دن   ـ

ــــــپ ــ ی ا ـــــــــــ ر ـ   ش هنوز    ــانــــــــــدخشــــــــــی آرد بـــھ مــــــــــــکلع
  )غپور (                

ــــــــــق -٢ ـ ــــــــــــــنر ـــــــــــــف دـــــ ـــال هنــــــــــــــــگی خــ ـــــــ د      دخشانیـــــدی لب بـ وَ                  بُ
ــــی ــ ــ ــ ــ ـــــــــــم دارد مسلمـــــــــھ کــــــــــــی کـــن چــــــــــار مـ   د وَ انی بُ ـ

ـــــــــــــــــوه بــــــــــــــــــــــــــر کـــــــــــــــــــاگ -٣ ـ ــــــدخشـــــــــــــــــــ ــــــــ ـ ـــــان لـــــــــ ــ ـــ ــ ـ ــــــــــــــــعــــــ ــ ــــــل گــ                               ردد      ـــــــــــــــ
ــــــــــــــــب ـ ــ ــ ــــــدار بـــــــــــــــــــــدیھ ـ ــ ـ ـــــــــــــــــدخشــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ـــــــانـ ـــــی نـــــــــــــــــ ــ ـ ــیـ ـــــــــــــ ـــ ــ ــ ـــــــ ــ ـ   رزدـ

ای بدخشانی(   )نص
ـــــاز ب -٤ ــ ــ ـــــــرمـــــــــ ــ ــــن ای لـــــــــــ ــــــــــــل بـــــــــــــــعــ ـــــــدخشــــــــــ ـ ـــــــــــــان رفـــــــــــ ــ ـ ـــ ـ ــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــ                              ـ

ـــــت ــــ ــ ــــابنـ ــ ــــــده چـــــ ــــــو خـــ ـــــــد درخشــــــــــــــورشیـ ـ ـــــــان رفـــــ ــ ـ ــــ ــ ـ      ـــــــــ
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ـــاتــــــــــــــــو خــــــــــــــــــر چـــــــــــــــدر ده -٥ ــــــــمـــــلیـم ســــــــ ــ ـ ـــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــان بـــــــــ ــ ـ                            ودی    ـــــــــــــــ
ـــــافس ــ ــ ـــــــــــــوس کـــــــ ـــمــت سلیـــــــــــــــــھ از دســ ـــــــان رفــــ ــ ـ ــ ــ ــــــــــ ــ ـ ــــ     ــ

زا (              )سلیمان پادشاه تیموری در بدخشانم
ــــــن لـــنس - ٦ ــــــــــــــــــلــــــــرســــــــــــــــــدر مــــــــــــوی ال ال دارد انــــــــــولـــ ـ ـــ ــ ـ ــــــــــ ـــ                                 ھ ــــــــــــ

ـــل بــــــــــــــــــــارغوان لع ــــــــ ــ ـ ــــــــدخ دارد انــــــ ــ   وشوارـــــــدر گـ
ی(   )فر

               ای بی حاصل         جهانی را بھ حسرت سوخت این دنی -٧
ن لع   ؟ل آتش در بدخشانشـــچھ یاقوت و کدام

زا عبدالقادر بیدل(   )ابواملعانی م
ــــــان تــــــــــــــرحم -٨ ـــــــــــدر یکهزار و دوصــ ــ ــــ ـــــــدو و هـ ــــــــفــــــ ــ ـ ـــــــــــــ                           ت  ــ

ـــــپ ــــــن غــــــــای ایــ   وی بدخشان میکشدـــت زده ســـربـــ
  )رحمت بدخ(                 

ـــــاز ک -٩ ــــــــــــــــــــمــــ ـــــھ در زر مــوطــم غـویش دانـال خـ                      ورم      ـــــــــخــیـــ
ــــــرح   بدخشانیم ما   ل از ملک ــــــــــــون لعــــــت همچــــــــــمــ

  )رحمت بدخ(                
ــــــل تـــــــب لعـــــگ لـــــــــــــبی رن - ١٠ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــوای کــــــــ ــ ــ ـــ ـ ـــــان حــــــــ     الوت                         ــ

ــتـــو ابس ـــدخشان کــــــــــــل بـــــــعـــــــگی لــــ ــــی ومـــــــــ   ن کی ؟ــــــ
  )عصمت(                

ــــــر ذوق بـــــــــاگ لبود در د -١١ ــــــــــدخشان و سمــــــ ــ ــــــ             ندم       ـــر قـ
ــــب ــ ــ   ل ناخرد مندمـابـــــــک کـــــــزای ملـــــــت فــرحـــف زــــــــجـ

ی(                    )واص
                رت   ــــــــــــــھ حضـــــــــــــــــــا و خرقــــــو ای دعد مأچھ فیض آبا -١٢

ی قطب دوران عبدالرحمن بھ   مزار خواجھ کر
ـــی               وشم          ـــــــــــــــت در گــــفـمیگ ر گـــــــم دهـــــــدیی جهان ـکی پـ

ـــــب ــــــھ ، بــــــــــان بـــــــدخشـ   ھ ، بدخشان بھــــــــدخشان بــ
  چو لعلش زیب بخش تاج شاهان شد عجب نبود                

ـــــھ بـــــــک   ور عالم بدخشان بھــــــام کشـــــــــد از تمـــــــاشـ
  )مصرع(                
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ــــــــــــــــــــب  -١٣ ــ ــــــــــمـــــــــھ یـ ـ ـــ ــ ــ ـــاه نــــــــــــــــــت شــمــــــــــــــــــــــــن هـــــ ــ ــــکـــ ـــــ ـــو فـــــــــــــــــــ   ر        ـــــــــــــــــــ
ـــــــب ــ ـــان یــــــــــــدخشـ ــــــــــــــــگ و  بــــــو زیـــــــــت از نــــــافــــــــ ــــــــــــــــــــــوهـ ــ ــ   ر  ـــــ

  )عمصر (                
ـــــم کنـــــــنگیــــنر   کرـــــــــف -١٤ یــــ ــــــــــــــــدستد نذر ـ ــــــــــــــــــــــان شــــــــــــ ـ         رق            ــــــ

ـــــــــــپ ــ ــــــــــاز ب مھ دار ــــــــــــــــی کــــــــــــــعـــل ءارهـ ـ    شما انــــــــــــــدخشــــ
  )اقبال ءمھعالّ (                 

ــــــــــــلخ -١٥ ــ ــــــــــ ـ ــــــــــر خــــــــــــــــت دل پــ ـــــــده فــــــــــــــی از دیــــــــــونــــ ـــــــــری رو ــــــــ ـ         زم                     ـــــــــ
ــل ــــــدخشـــــــی ز بـــــعـ ـــــر و بدار ــــــم بـــــانـــــ       !ن م ز ــــــــانـــــــــھ جــ

  )اقبال ءمھعالّ (                  
ــــق -١٦ ــــــــحــــــــــــری روت ز ـــــــــــــــد ســـــــــــ ــــــــــــــــــــــــان آفــــــــــ ــ ـ ــــــــــــــــــــــــی رـ ــ ــــــــــدنـ ــ ـ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ                       د                      ـ

ـــــــــــــل ــ ــ ـــــــلـــــــــعـــــــــب لـ ــ ــــــــــــآف  انـــــــــر جــــــــــــــم ت زـــــ ــ ــ ـــــــــــــی رـ ــ ــــــــــــدنـ ــ ــ            دـــــ
ـــــــــــــــب ارتــــــــــــــــــــســـــــخر  ز          ـــ ـــــرای بـــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـ ـــــــــــــوســـــــــــ ـــــــھ کـ ــ ـ ـــــــــــــــــــــــــــ ـ                                             ردنــــــــــــ

ــــــــــل بــــــــــــــــــــعـــــــب لــــــــــــــعج ــ ـ ـــــــــــــدخشــــــــــ ــ ــ ـــــــــان آفـــــ ــ ــ ـــــــــــــی رـــ ــ ــ   دند ـ
  )رابشاه سوداهم س(                

ـــــــدخشــــــــــــدر ب -١٧ ـــانم و صــــــ ــــــر جـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــب د دامــــــــــــــــــــــ                      م        ـــــــــــــــــانــــــــ
ــــــک   ون افشانمــده خــــــــــــت از آن دیـــــــــــــل اســـــــــــــعـان لـــــــ

  )رونقی(                  
ــــت -١٨ ــ               جوش آوردھ ـرا ب مــــــــھ خونــــــــــــــی کـــــــــــب لعـــــــــــای لـــــــــمنـ

   لعل از سرچشمھ میجوشد بدخشان را کھ آب 
  )رونقی(                 

ـــــــــــــوه مـــــــــک -١٩ ـــــاران بـ ــــــــکھ ــــ ـــــــــعـــر لــــمـــــــــــ               ان دارد            ــــــــــــــدخشـــــــــــل بـــــ
ــــــــن ر و  ــ ـــــھ ایـ ــــــن بخــــــــــ ــــــت کجــــــ ــــــــ               در اتخت سلیمان د اــ

  )مالشاه بدخ(                     
ــــر کــــــــــه -٢٠ ــــک  ســـــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ــ ــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــدیــــــــب  ھـــــــــــ ـ ــــــــــــــــــــو رن  آب د ـــ ــ ــ ــــــگـ ـ ــ   ش ـــ

ــــــــــــــــــنسدا ــــــــــــــــــــت کــ ــ ـ ــــ ـــ ــــــــــھ گــــــــــ ـــ ــــــــــــــهو ـــــــــ ـــــر بــ   ت  ـــدخ اســ
  )مال شاه بدخ(              

ـــــــــب -٢١ ــ ــــــــدام زهھ ـ   دخ را ــــــــــــــــــــــــد اگر صدسال بر بندی بــــ
ــــد مـــــــــکن ــ ـــــرغ دلــــ ــ ـ ـــــــش زلـــ ــ ــــــــف بتــ ـــــــان را آرزومنــ ــ   دیـــــ

  )وفایی(                
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   اللھ گون گشتھ نھ لعلست اینکھ در کوه بدخشان -٢٢
  م فرهاد خون گشتھـغ دیز در ـت کــار اسخدل 

ـــــــــت یــــــــــــــت قیمــــــــش لبـیـدر پ -٢٣ ــ ـــــــــــا قـــ ــــــــــــــــستــــکــــــــوت شـ ـ ـــــــــــــ                         ھ           ــــــــــــ
ـــــــعــن لــده چنـــــــــــزن ار    دخشان کھ تو داری ـــــــــــــــــــــــــل بـ

ــــلخت امشب از د ل ما وـــــــی تـــــــب -٢٤ ود      ـــــــــــــــــــــــــــــخ ءھـــــــــــــــ                         ون م
ـــــــــان پــــــــــــدخشـــــــــاز ب ــ ـ ودــــــــــــــــــ ون م   اره های لعل ب

  )ظه فاریابی(                                                                         
ــــــگ اگـــــــــــــسن -٢٥ ــ ـ ــــــــــــــــــــر در دل نــــــــ ـــ ـــــــــــــهــــــدارد مـ ــ                                   ـر اوالدنـــــــــــــــــــــــــــــ

ـــل    ؟عل در کوه بدخشان از کجا شد غرق خون ـ
  )سودا م سهراب شاه(                                           

ـــــــــل -٢٦ ـــبــــــــــــــ ــ ـــــــــلــــعــــــت لـ ــ ــ ـــــــت بــ ـــــــشـــدخـــــــــ ـــــــان آفـــــــــــــ ــ ـ ــ ــ ـــ ـــــــ ــ ــــــــــــــــی رـ ـــدنـ                          د                          ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــده ـ ـــمش  تــــــــــــــــــــــــانـــ ــــــــــــحــــــــــک  وریـــــــــ ریدند                                                                                                                        ــــــــــــــــــــآف ان ـ

  )م سهراب شاه سودا(
ـــــھ مــــــــــست کـــریــــــعم -٢٧ ــ ـــــــی بـ ـــ ـ                     ھ دل ارمان بدخشانردم بـــ

ـــــرسی کر ـــــــــــد شـــــــــــص ـــــــــب  دمــــ ـــ                                                                                                                                                     ھ گلستان بدخشانــ
  )مخفی بدخشانی(

ــــــــضــھ خــــــــــــم کــــــــوشــــــــــخ -٢٨ ــ ـ ـــــر رهـ ــ ـــــم شــــــ ـــــــــــــــــد فـــــــ                       زدانی      ـروغ یــ
ـــــــــک ــــــــھ بشنــــ ــ ــ   انی ـــــــــشـدخــــــــــــــــــــــی بــــــفــــــخـن مــــــوم سخــــ

ــــــــــعھ شـــــان بــــــــدخشـــــــــل بـــــــــــم ز لعـــــــکن          ــ ـ                   ر وی دل خوش          ــ
ــــــک ـــــــــــھ نــــ ـ ـــــزد اهـــ ن باقیست و آن فانی                                                                                                           ــــل دل ایــــــــ

ی(   )استاد خلی
ـــــــــعـب لـــــــــــــون لـــــــــــــری چــــــــــوهـــــــــــگ -٢٩ ــــــــــــلش بــــ ــ ــ ـــــــر آرد بــــــــــــــــ ــ ـ                 ون        ـــ

ــت ــــیـ ــــــخ غـ ــ ــــــــورشیـــــــ ـ ــــــد اگــــــ ــعـر لـــــــ   ل بدخشان ریزدــــــــــــ
  )طاهر نصر آبادی( 

ـــــمنــاز ت -٣٠ ـــــــــــــای لـــــ ــ ـــــــــــب لـ ـ ــــــــل تـــــعــ ـ ـــــایـــــــــای م وــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــھء نــ ــ ــ ــ                از                      ـــــــــــــــــ
ـــــــــگ تــــــــــــــوش رنـــــــــــدل خ ـ ـــ   و از لعل بدخشان دارمــ

  )پورغ(
ـــــجـــــــــک -٣١ ــ ـــــد حشـــــــــش اـ ــــــت ســـــــــــــخــــــــــت تــــــــمـ ــ ـ   ان؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــیــــلــــــ

ــا شــــــــــــجـــــــک ـــــــــــــ ـــــــــــــــــد پــــــــــ ـــ ــــــــــــادشــــــ ـــــــــــــاهــ ـ ــــــــان بـــ ـــ ــ ــ   دخشانـــ
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ــــــــــــــــب         ــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــھ هـ ــ ــ ـــــــــرکـــ ــــــسد چـــــــــــس مــ ــــــــــــنــــــــ ــ ـ ــــــــ ـ   دوران  د روز ـ
ـــــــــک ــ ـ ــــــجــــ ـــــــــاشـــــــ ــــ ــــــــــا جـــــــــــــــــد تــ ــــــــــــــــــداران بــــــ ــــــشـدخــ ـــــــــــــــ ــ ــ   انـ

۞    ۞    ۞  
  

   بدخشان
  اندر آثار نویسنده گ

  

ن کم توضیح کرده اند و اگر نوشتھ هم او باستانی بدخشان را مؤرخ تاریخ کهن   
ی ی با ایجاز واختصار بوده و تاری ا  باشند خی کھ بتواند بصورت منظم از ابتدا تا ان

  .نگردیده است یھ و تدوینصورت و قایع آن دیار را شرح مفصل دهد هنوز 
بھ این عقیده اند کھ بدخشان پیش از ورود اسکندر ول درواز مشھ مردم بدخشان ب   

ی داشتھ مثالً  زا از قول  تولد تورک شناس معروف روسر بامقدونی حکومت شا  م
بدخشان تداوم ساللھ کھ دخ آخرین حکمران : " خ می آورد ر مؤ  دوغالت محمد حیدر 

ی خودرا بیش از سھ هزار سال میداند از زبان نان چهم) گنج بدخشان  ٢ص ( " پادشا
ی از نسل ... : "بدخشان را بھ این شکل می آورند  ش نوایی قدامت شاهانام علی لع

ان در سلطنت بدخش سال است کھچندین هزار دشاهان قدیم بدخشان است و پا
ا اختیار این خاندان بوده و گنج ٢ص (  ..."را برکنددر آخر سلطان ابو سعید نسل آ

  )بدخشان 
در بدخشان قدامت تمدن از روی نوشتھ ها بسیار پیش  یست کھین شکی نادر    

ی چطور می مینماید،  ی سوال اینجاست کھ سلطنت و حکومت شا تواند هزار سال و 
ن قسم مردم قدامت داشتھ باشد؟ درواز هم بھ این عقیده میباشند کھ  بھ هم

ی  پذیریم بی گمان را ب باور اگر این . بیش از سھ هزار سال بوده است ناآنسلسلھ شا
د ردیف بدخشان در  رین قرار میگ ن ال یکی  ر حال بدخشان. آثور و کلده و ب

ناصر  اهیم پذیرفت کھ پیش از هجرت حکیماین را خو  و  ازمناطق بسیار سرد است
ی موجود ابوده و مرکز آن غالباً  خسرو حکومت شا ارک کنونی بوده یاستان ر در 
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ام میکرده  م داشتھ است و او بھنا" جهانشاه"  کھ ملک آن حکیم ناصر خسرو  اح
  .است

و آبدات هم موجود کھ تمدن بسیار قدیم و جود داشتھ آثار  معموالً در مناطق   
م ن ھ ریات ببھ اثر حف میباشد و آ دست می آید اما تا کنون آثار بسیار کهن از سرزم

را نشان دهد بدست نداریم و کھ بتواند تمدن بیش از هزار سال و کوهساران بدخشان 
  .شاید بھ اثر کاوش آثار مدنیت های قدیم در بدخشان کشف گردد

بدخشان  نام کتاب ها ، رسالھ هاو مقالھ ها کھ در مورد بر میگردیم درباره ذکر    
تحریر یافتھ و این چند کتاب ومقالھ را کھ اینجا متذکر می شویم مکمل نم باشد و 

ن داریم کھ کھ هنوز   نوشتھ های زیادی و جود داردتاجیکستان  وریدر  جمه یق
س ما قرار ندارد   .بدس

ی امؤرخ هاخاریدر بسیاری ت    ک شرح کرده اند و  ن هر دو بدخشان رابصورت مش
تفریق ودرباره هردو علیحده شرح و را  خشان افغانیتعدادی بدخشان تاجیکستان و بد

آمده مآخذ ذیل می تواند درباره بدخشان  کھ معلومات بدست یتاجای. اند داده بسط
  :معلومات اندک ارائھ بدارد

زا قرار گفتھ حبیبوف از معلومات مورخھ بار تولد ب املعارف اسالمی ةدر دائر   -١     م
 .استفاده ومقالھ مفصل و جامع نوشتھ است دوغالت محمد حیدر 

کابل  ن فاضل ،کوشش فضل الرحمھ جمشید شعلھ، س دبستان بدخشان، ب  -٢   
  .این اثر تاریخ منظوم بدخشان می باشد،  م٢٠٠٤

ا  -٣     ، ی آن نزد  ءنسخھ کھ ناشده چاپر بدخشان، سید عبدالکریم حسی اص
نمحبوب هللا کوشانی و کاپی آن ب   .قرار دارد دھ دست فرید ب

 .ش ١٣٦٩احمد نجیب، سخنوران دروازی، کابل،  یبیضای   -٤   
رسیده چاپ  درعرفان مجلھ   ھ درلمحمدنادر سخنوران درواز بھ سلس سروری،  -٥   

استاد  سروری با چاپ نرسیده، ھ دست مؤلف آن قرار دارد ، و بھ نسخھ کتاب ب
 .دست آورده استبھ مطبوعاتی را اثر جایزهتحریران 

ی ، خلیل هللا   -٦     کابل چاپھ ھ بحصف ٢٦، یمگان، اصالً این نسخھ در )استاد(خلی
حشیھ بست نایت هللا شهرانی بھ آن تعلیق و تشد، مگر در سال دو هزار میالدی ع

ی بحیکصدو نود و دوصف  .چاپ رسیدھ ھ در دانشگاه ده
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، این کتاب اصالً درکابل چاپ رهان الدین، راهنمای قطغن و بدخشانکشککی،ب  -٧   
ی درسال  ھ در حصد صفچهار  در حدودداک منوچهر ستوده آنرا  .ش. ه ١٣٦٧شد و

 .ایران بطبع رسانید
ی   -٨    ی کر شهرانی، عنایت هللا، زندگینامھ عدیم شغنانی ، بھ اهتمام محمد وزیر ا

 .عیسوی  ١٩٩٧هروی ، کانادا، 
، اصالً این نسخھ مخفی بدخشانی، غالم حبیب ، شرح حال و اشعار نوابی   -٩   

ھ حصف ٣٨٠ و درتعلیق  انی، مقدمھ، تحشیھ و ر عنایت هللا شهر و کتدکوچک را 
ی بسال   .رسیده است بھ چاپ میالدی ٢٠٠١درسفارت افغانستان مقیم ده

، تاریخ بدخشان ، بھ -١٠    زا سنگ محمد بدخ تصحیح و تحشیھ داک منوچهر  م
ین . در ایران بطبع رسیده است ١٣٦٧ه در ستود اثریکھ بر تاریخ بدخشان و اقعاً مهم
ارگوی بقلم یکی از دانشمندان  کتاب مذکور است کھ خوب می اندازد  روش

زا فاضل بیک  ۀتما سنگ محمد تحریر یافتھ و تیخشان بد سرخ افسر آن توسط م
ی آن در اندیجان  کستان یواقع وادی فرغانھ اوزبصورت گرفتھ کھ یک نسخھ اص

از روی اصل . ی درباره آن بقلم بلدروف نوشتھ شده استیبدست آمده و مقدمھ 
 روسیھ ناھ و اصل آن اکنون در اکادمی شرق شسخھ چاپ عکس صورت گرفتن

ن را مؤلف کتاب  ۀتتم. موجود می باشد این بود از اول تا بھ آخر " می نویسدثانی چن
ان بدخشان را کھ در ین کتاب الجواب تتمھ التاریخ بدخشان ذکر یافت اندر  تمامت م

ی یدتاریخ یک هزار وسیصدو بیست و پنج هجری  ی ع زا فاضل بیک حا سرخ  م
زا سنگ افسر کھ قبل بر این  جای رسانیده و ھ محمد تالیف کرده ، بی الجملھ م

 کتاب مذکور با مقدمھ طوالنی) تاریخ بدخشان چاپ ایران  ٢٩ص " ( گذاشتھ موقف 
ه نوشتھ شده و تعلیق وتحشیھ ن بدان افزوده و تحقیقی توسط داک منوچهر ستود

 .استشده 
زا     ھ آنرا ب) ١٢٢٣(آغاز وبھ ) ق  ١٢٠٤(کتاب را غالباً در  سنگ محمد بدخم

زا فاضل بیک سرخ افسر  وقایع یکصدویک سال بعد از آن تاریخ را پایان رسانیده و م
  .عالوه نموده است

ادبیات  ءانتشارات دانش ، شعبھ ءتاریخ بدخشان ، ادارهقربان محمد زاده   -١١   
قربان محمد زاده ، آخوند سلیمان ، محبت شاه زاده : نویسندگانم  ١٩٧٣خاور 
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دست این نگارنده رسیده است در قسمت اول ھ این کتاب کھ ب. وسیدشاه فطور 
ھ و بعد از آن حو شش صف دو صد حاوی عکس خطی و قسمت دوم آن تایپ شده و 

شمار ھ عیلیھ باخذ خوب درباره تاریخ شغنان و داعیان اسمأو م آمدهفهرست های 
ود   .م

ین کتاب راکھ غالباً ش، ا.ه ١٣٨١بیک ، گنج بدخشان، کابل،  حبیبوف ، ام   - ١٢    
در مطبعھ  احمد نجیب بیضای بھ خط عربی بر گردانده و  دهک بو بھ خط س یلی

ھ بالغ میگردد و حصف ٢٧٢ضخامت کتاب بھ .انیده استکمپیوتری  بچاپ رس
 .ای بدخشان محسوب میگرددمسمت شعرا و علکتاب بسیار مفید در ق

ی(ی و لوال  -١٣    ی عبدالحکیم، ) رستا  ١٦٧چراغ انجمن، در مطبعھ جید پریس ده
نمود رهی یکی از کتاب های معت بوده و در چاپ رسیده است کتاب ولوالھ ھ بحصف

 .ارزش زیاد دارددانشمندان 
، شاه عبدهللا، ارمغان بدخشان  -١٤    این کتاب در آغاز بھ سلسلھ در  ،بدخ

ند آنرا جمع و در او در  همجالت کابل بطبع رسید کابل بزیور ین اواخر احمد فرید ب
 .کتاب مذکور یکی از کتب معت در باره بدخشان است. طبع آراستھ ساختھ است

ی از دانشمندان بدخشان تحریر یافتھ یک، کتابیست کھ توسط شجره بدخشان  -١٥   
ی و مؤلف آن معلوم و در ب ی نسخھ اص  .نیستع مآخذ این نام ذکر شده و

لیخان دروازی وکیل سلطنت شاه امان هللا ، بقلم شرح حال شاه محمد و   -١٦   
ی درباره درواز بدخشان دارد  این اثرعنایت هللا شهرانی،   .معلومات و سی

ی  -١٧    هللا شهرانی کھ بھ  ، داستان های حما بدخشان ، بقلم عنایتگور اوغ
 .سلسلھ مجلھ فولکلور در کابل بطبع رسیده است

بزبان آملانی    Jean Heeren Grevemeyerیک کتاب دیگر درباره بدخشان توسط    -١٨   
 . طبع شده است لیف وأت
ی افغانستان یک جلد آنرا  داک لودو یک آدمک -١٩    از جملھ شش جلد کتاب معر

 .تالیف و بطبع رسانیده است  Political Gazetteer of Afghanistanبنام 
ی های بدخشان  قرغزها و" داک محمد نظیف شهرانی کتابی را بنام   -٢٠    بزبان " وا

 .انگلی تحریر و بچاپ رسانیده است
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 Music in the داک لورین سکاتا یک خانم جاپانی الاصل امریکای کتابی را بنام   -٢١   
Mind   ھ و از سھ فصل عمده یک فصل آن درباره موسیقی بدخشان می باشدنوشت. 

کتابیست کھ توسط عنایت هللا شهرانی جمع و ترتیب گشتھ   ،مشاه بدخشان  -٢٢   
 .علما، شعرا و اشخاص مشهور بدخشان بحث مینماید ءو درباره

 ,Afghanistan( بنام kussmaul,fو  Peter sonoy کتابی را دو نفرجرمن بنام های  -٢٣   
badakshan (Tadschiken  در م  ١٩٨٠درKorbflechtarei,Institute f.d wiss  و نوشتھ

 .بچاپ رسانیده اند
 :داک لوی دوپری یک کولیکشن بنام  -٢٤   
 )sound recording  (١٩٧٦ ،Afghanistan,Badikshan یھ کرده اند.   
   ٢٥-  )electronic resource (Pamir People  و ،Afghanistan ( sound recording ) 

on marco polos road ; the musician of kunduz and faizabad.  معلومات دیگری
  .درباره بدخشان می باشد

کتابیست کھ از ادبیات فولکلوری تاجیکی بدخشان و " دوبی های تاجیکی"کتاب  -٢٦   
یھ شده استکھ توسط عنایت هللا شهرانی تر . تخار بحث میکند    .تیب و 

لیف عنایت هللا شهرانی کھ اصالً بنام ضرب أضرب املثل های دری افغانستان، ت -٢٧   
کتاب را وسعت بخشیده املثل های تاجیکی بدخشان جمع و ترتیب شده بود کھ بعداً 

جیکی بدخشان عالوه ودند و درآن تعداد زیاد امثال تاو امثال و حکم دری را عالوه نم
  .استگردیده 

 ندآخذ را ذکر کرده امشاه عبدهللا بدخ بع " ارمغان بدخشان " در کتاب  -٢٨   
س ماکھ آن کت و " تاریخ بدخشان " و " آئینھ بدخشان " قرار ندارد مثالً  نب فعالً بدس

ن میفرمایدچ" تاریخ بدخشان " ه وی درباره غ حکومت م یار  ءدورهھ این کتاب ب: "ن
حسب فرمایش م موصوف از طرف فاضل و خطاط معروف من  بیک خان و بھ

ن خان بدخ دب م یار بیک خان مذکور در داخل ) ھحصف ٥٤٢(  محمد حس
اما فهمیده نم شود کھ کتاب مذکور در ) ارمغان بدخشان ٢٥ص " ( موجود است

ران فاجعھ داشتھ کھ در دو جود غالباً در کتابخانھ شخص بدخ و  کجا بود و 
ن رفتھ اند  مداخلھ شوروی ها   .در افغانستان از ب
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ارمغان چاه آب، بقلم داک جمراد جمشید، کتابیست کھ دربارهء عمومیات  -٢٩  
  .بحث میکند و در پاکستان اقبال چاپ یافتھ است) چاه آب(چیاب 

 نوشتھ و در چندین مجلھ" فولکلور درواز " گل احمد شیفتھ ، داستانی را بنام   -٣٠   
  .بطبع رسیده است" آریانا برون مرزی" از جملھ 

در " برگی از تاریخ بدخشان "زیر عنوان  ظهوری محمد ابراهیم عفیفی و ظهور هللا  -٣١   
  .نوشتھ و بطبع رسانیده اند" هفتھ نامھ امید " بع جراید از جملھ 

دیدگاه  مقاالت زیادی را هم عنایت هللا شهرانی بنامهای، ناصر خسرو از  -٣٢   
های بدخشان ــــ تاریخچھ خرقھ مطهره در بدخشان ، شاه عبدهللا بدخشانیان ، م

ی ، گور اوغ ه نوشتھ است کھ همھ در  ، جوره زاده رجب محمد ــــیمگی بدخ وغ
  .و مجالت و کتب بطبع رسیده اند جراید

ز اقبال استاد جمشید شعلھ کتاب دیگری درباره بدخشان نوشتھ اند کھ هنو   -٣٣   
د شان داک جمراد جمشید این آرزو بر منافتھ و شاید بھ همت فرزند دانشچاپ نی

  .آورده شود
" ایت تاریخچھمطابق رو ... "آمده است " زندگینامھ عدیم شغنانی"در کتاب   -٣٤   

ساند کھ باید  و" منطقھ یزد ایران بھ بدخشان آمده از "یز ر گهر  ن م تاریخچھ " چن
ائیکھ پ و دربار " یزر گهر  ه سادات شغنان و سادات مناطق دیگر بدخشان با لخاصھ آ

کھ  یآن رادر جملھ کتاب های یمو می تواناسمعیلیھ می باشند بحث نماید  مذهب
  .درباره بدخشان معلومات میدهد بشماریم

 پوهاندنسخھ بسیار کوچکی را نگارنده این سطور بدست داشت کھ بھ توسط   -٣٥   
 آن نسخھ و یک نسخھ دیوان یوم از لندن آورده شده و بخاطر حفظ عبدالقیوم ق

دیھ شد و انان چاپ هند، هردو بھ کتابخانھ دانشگاه کابل هخان خ عبدالرحیم خان
ا معلوم کتاب نسخھ کوچک لندن از تاریخ بدخشان بحث می  در . نیست سرنوشت آ

ت بھ تاریخ ورود س ادات بدخشان و کتاب شد و معلوم می شد کھ آن کتاب مشا
  .قربان محمد زاده دارد

: بدست آمده است" گنج بدخشان" اب معلومات هذا از سوانح شاه فطور در کت  -٣٦   
دوست است کھ با همکاری " اثر ارزشمندان دیگر شاه فطور رسالھ تاریخ بدخشان " 

اثر از  تالیف نموده است حجم این) آخوند سلیمان (  خود سلیمان قربان محمد زاده
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حاکم (اکمیت عبدالرحیم خان حخ پیش از دف اول تاری. ت است ر باعورقھ  ٢٠دف  ٤

حاکمیتش از دوره (دوره حاکمیت عبدالرحیم خان پسر قباد خان  دف دوم) بدخشان 

ی  ١٢٠٦سنھ  دوره حاکمیت افغانستان و دف چهارم :  دف سوم  )می باشد ه ١٢٢٩ا

ددوره حاکمیت نیکالی را  این تاریخ گر چھ بنام  )گنج بدخشان ٢٥٨ص (  در بر میگ

ی در حقیقت ت   .اریخ شغنان استتاریخ بدخشان نگارش یافتھ و 
تالیف سید شاه فطور حرف زده بودیم و  "تاریخ بدخشان "طور پیش از کتاب در س   

ی داشت مقایسھتاجائیکھ تطبیق و  ر یم کھ دگردید این کتاب همان کتابیست کھ معر

بنام احمد دانش با مقدمھ تاریخ  ، انستیتیوتتاجیکستاناکادمی علوم جمهوری 

اداره انتشارات دانش  بچاپ  م زیر ١٩٧٣یات خاور مسکو در ادب روف شعبھ اسکندر

  .رسیده است
ن و کوهساران بدخشان     ی گردید کھ بھ عالقمندان سرزم در چاپ حاضر س

بدخشان "کور تحریر گردیده بود با عنوان ت مذکھ در باره والی فهرست یک تعداد کت

  .آورده شود  "نار اعدر اشعار ش
از گرد  زیاد ترین این دو بی هاین چاپ شامل ساختھ شده اند اکھ در ی یدو بی ها   

ی و داک روان فرهآورده های استاد  ن سلجو ادی و مابقی از جمع شمس الدین مت

  .زردشت آرین تمان گرفتھ شده است و   همباز  ان عبدالغفور آوری های جناب
از دوبی های جمع آورده داک روان فرهادی و زردشت آرین تمان یک تعداد دو بی    

اما از دوبی . شامل بودند  درین کتابها بخاطر تکراری بودن آورده نشد، چونکھ قبالً 

ی  های ن سلجو ن در ین کتاباستاد مت با لطف های  کھ شخصاً بخاطر اضافھ ساخ

اً داخل کتاب گردید و یک تعداد دو بی  فراوان برای این نگارنده فرستاده بودند اک

  .ها از منابع مختلف ن آورده شد
و تیوره چغچران " ی دگر گ سن" دوبی های محدودی از دره زیبای پنجش را بنام    

ال لور شماره سوم سفولک ءین تمان و عبدالغفور همباز در مجلھر زردشت آکھ توسط 

  .بسازند  تررا زیبا تباس نمودیم تا موضوع دو بی هاش بچاپ رسیده بود اق. ه ١٣٥٣
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دو بی های چندی از استاد روان فرهاد ی را کھ در ینجا آوردیم ، عبارت از دو بی    

های می باشند کھ این نگارنده سالهاپیش از همھ را با سوانح مختصر استاد فرهادی 

یپیمان بطبع مجلھ در  طوریکھ ذکر گردید جملھ دو بی های هرات، قلم  رساندیم ـــــ و

ن درین کتاب دوبی ها فرستاده شده بودند لوی  .و بخاطر طبع و اضافھ ساخ در 

های کھ یاد آور شدیم یک تعداد دوبی های تازه بر گرفتھ از زبان مردم  مھ چ ای

ای کھ در این اواخر در زمینھ جمع آوری دوبی ها ن صورت  عامھ و همینگونھ کتا

  .گرفتھ در چاپ حاضر گنجانیده شده است
هم چنان بع لغات کھ بخوانندگان نا آشنا و بشکل عامیانھ درج شده اند در    

در قسمت ترتیب و تنظیم بھ سیاق گذشتھ حرف اول مصرع اول . لغتنامھ عالوه گردید

و در چاپ گذشتھ کھ در بخش تعلیقات سرودی شده است  در نظر گرفتھهر دوبی 

  .ین چاپ ن در ختم کتاب آمده استاچند از بدخشان و تخار آورده شده بود، در 
  

۞    ۞     ۞  
۞
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  تکملۀ دوبی های تاجیکی
  

  ل  صفت  گویا  زبــــــان  راــــکنم  بلب
ــبھ بسم هللا کن ـــــ ین دهان راــــ   م ش

  از کالم استــــــ سر آغکھ بسم هللا
ــالــق کـــــ   ون مـکــــــان  استــــــــکــالم خـ

  
 

  :کنندهتدوین             
نامق الدین برهان
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  ١٨                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  

  ﴾ الف  ﴿
  

ـــــز جاآب آوردم    بخویت  نیستم د ــــبل                  ویتــ
ــت ــــ   ل انار است رویتــگ                  و عی نداری ـک  وـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــآق  از  آوردم  آب ــــخیم                  ھــــــچــــــ ــــــ ــ   باقچھ ده  م زد  ھـ
ــــــالـــــظ  وـــــت  رــــاطـــــخ  از ــ   ھـشیشتنم شد ده تاقچ                  مـ

۞   ۞   ۞  
  کدم پای نشد ھــــــرچـه                  دــــــشــن الی  آب آوردم 

  ساعت طال جای نشد                  ھ دستکت دادر جانـب
۞   ۞   ۞  

ـــمـــآس   ماه من خرگاه نشد                  ارهـــــرستــــــــپ  انـــــ
  دـــــــــنش  پیدا  کم یار                  ستاره ها صد هزار

۞   ۞   ۞  
  زهـــــــری رغک ـــــــم  آورد                  د عریضھـــــم کـــایـــــآغ

  دــــــــش  دیوانھ دلکم                   مرغکم یکدانھ شد
۞   ۞   ۞  

ــــی                  دور     راه   از  م ــــــدیـــــــآم ــ   قطور  ده    میدید   ارهـ
ـــــــنش  دار   ا ـــــــوف   بمن ـــ   خراب استھ سور خانھ                   دــ

۞   ۞   ۞  
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  ١٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  چشمانش چشم بره                  دره  راۀ  از م ـــــــدیــــــــآم
  رهــــــــــــب  یــــــــــم  رهـــــــم  دل                  یارم  چشمان  همان

۞   ۞   ۞  
  ھــنــپیشی   داده   اذان                  نھـــــاه شیر   از  آمدیم 

ــــــــس کرتۀن ـای ــ ـ   ی شینھــبھ جانکت م                  یاه اتـــــــــــــــ
۞   ۞   ۞  

  ذشتــــــــگ  مینا و   طوطی                  تــــــــــدش   راه از   م ــــــــدیـــــآم
  هرچھ کدیم پس نگشت                  دستش  ده کده   چوری

۞   ۞   ۞  
  دهــــــش  ھـــــــتــکســم شــــــــدل                  دهـــــــــــش ھ ـــــــخست  آوازیم

ه جان ـــتـــارم بســــــــشک                  بھ تو میگم س   دهــــــــھ شــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــم   وای و  ن ــــــــم   آه ـ   نــــنای مــــــآش ر ـــــدا گسو                   نـــــ
  درخت شنگ جای من                  ھـکن  پرسان  ھـــک ک

  :ویا
  مزار جان است جای من                  کنھ  پرسان  ھـــــــــــــک  ک

۞   ۞   ۞  
ــــب  از  ــ ــــب  اال ـ ــ ــــــی                  دــــآم  اران ـ ــ ــــب  ارم ـ ــ ــــــآم    دالانـ ــ ــ   دـ

  دــآم  بگریان  چشمش                  طلب کردمیک بوسھ 
۞   ۞   ۞  

  ردم از غم توــــــــھ مـــم                  از باالی خم خم تو
  خونم ده گردنت تو                  تــــقیام  روز   ردا ـــــــف

۞   ۞   ۞  
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  ٢٠                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــــــب   از ــــــیـــــم   آو  اال ــ ـ ــــــــــب                  ھــــــــایـــ ــ ــــــپل   وی ـ ــــــــایـیـــــــــم   وـ ــ ــ   ھـــــــــ
ــــمــــــــمه                  قوشخانھ ره جاروب کن ـــ ـــیایــم   وــــــــن    انــ   ھــــ

  :ویا
ــــــــایــــــــمی   آو   باال   از ــ ـ ـــــب                  ھــ ــ ــــــلــپ وی ـ   ھـــــــــــیایـــــــــــم   وـــــ

ن   ھـــــــــــیایـــــــم  و ـــــــــن   عروس                  خانھ ره جاروب کن
۞   ۞   ۞  

ه  باغ  از ـــانــــــخ  م ــــانــــاهک یگـــــچون م                  ھـــ   ھـ
ی   ناگفتھ ـــب حر   ره کرده شانھمو ها                   امنـ

۞   ۞   ۞  
ـــــب                  دیــــــآم   النــــخت  از    دیـیاه آمـــــور و سـ
ــــــب  اره آو  ــ ـــآم   ازـ   ار آمدیخشک و نز                   دیـــ

۞   ۞   ۞  
  پر نور می بینم ترا                  از دور می بینم ترا

م  می ر ــآخ                  زدی  بجانم   آتش   ترا  گ
۞   ۞   ۞  

ـــنم   می  دور   از    ی آییــم  کده   خنده                  اییــ
ــــــبس                  نقشت کشم بدیوار   وشنماییـخ   یارــ

  :ویا
ــــــنم  می  از دور    ده می آییــخنده ک                  اییــ

  اییـاز کج تو ظالم                   سیات بجانم خال
۞   ۞   ۞  

ــــــم   یـــــــآه   نــــــم  ی ـــــــآه ــ ــ   من   نایــــــــآش   دــــش   دل                  نــــــــــ
ــــت   اطرــــــــخ  از  ـــظ   وــ ـــــــــالـــــ   کابل جان است جای من                  مــ

۞   ۞   ۞  
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ـــاز یک ـــده ک                  دمـــــــوت پریــــــــھ تــ ـــابلجــ   ان رسیدمــ
ــــاطر رفیق جـــــاز خ   یک قم چلم کشیدم                  انــ

۞   ۞   ۞  
  ماره باختمــــامشب ق                  اسپ سفیده تاختم

  مــده قلندر ساختخو                   ھـــــدردان  ر ـــــــاطــــــــــخ  از 
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــوــــــن   ده                  ره   پری    یک   امروز   دمــــــدی   ارــ
  دیدم چشمان خمــــــــــار                   لگون ـــــگ ماه   رخساره

۞   ۞   ۞  
ـــــیلت کـــھ مـــــاو بچ ــــــپیش ک                  مــــــــــــنـ   مـھ سیلت کنــــ

  نمــــک   بجانت   تھــــــدس                  یا بھ خنده یا بھ زاری 
۞   ۞   ۞  

  د روانــجوره گادی ش                  و شامــایسو دیگر ایس
ــــو خـــــام                  ی باشدـوانش ک  گادی   انـــــــال جـــــــلی  ودـــ

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ب  ﴿
  یـــــــــــگ  ھــتــخــادام ریـــــــــل بـــــــگ                  یـــھ گــتــھ روفـــفــص  االیــــــب

  زنگ و جا من دوختھ گی                  انـــــــــــا قندی جـــده بــزن
۞   ۞   ۞  

ـــــــب ــ   ری ـھ ره قتیت می بـک                  رویـــمی  نـــچم  االـ
  سرمھ کن چشمایتھ                  تھـرایـــــر همـــیـــغــا صــــــــم

۞   ۞   ۞  
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ـــــب ــــپ                  ره  ھــــــــنــزی  ردارــــــــب  االـ ــ   ھ رهـــــــنـــگیـــد چـــیـکن  رـ
  هر   ھـــــــسین د ــــنــن بــــــواک                  دهـشب نیمک شب ش

۞   ۞   ۞  
ن ای گ   ردهــــــــــپ  کشــدر میان                  ل زردهــــــبب

ـــــــم نم گـــــــانــــــــزب                  بھ پیشک تو ظالم   ردهـ
۞   ۞   ۞  

  دارمــود خ نــــاز خ                  بخدا کھ زر ندارم
ـــــم گـــــاکـــبخ   ر آرمـن بـر از کفـس                  ـذر کــ

۞   ۞   ۞  
ـــبخ   کھ کوفتگیت بر آیھ                  اپھــــــــــــھ چــــــــــیالـــو پــــ
ن تــــف پـزل   در خوش نمایھــــــچق                  وـــــــر از چ

۞   ۞   ۞  
ـــــــب ــ ــــــنــع  در ـــــــــق   مـــــینــبـب                  ایتـج ز   م ــــــلــــــــگ  رخ ـ ـ ـــــــــایـ   تــ

ــــــــهــزنگ                  یک شال سرخ و رویمال ــ ـــــخ  ا ــــ ــ ـ ـــــپـب   رمـ   ایتـــــ
۞   ۞   ۞  

ن گل واری  ن بش   واری    بلبل   مــــناو ــــبخ                  بش
ـــــزج   رو ــــــــــب   ـبخ ــ   واری   سنبل  وشھءــخ                  ایتــ

۞   ۞   ۞  
ــــن                  ت دریـــــبھ تنت اس ــــــداری مـ   یل خویــــ

ــ نمــــا میـــــــــاز م                  بھ تھ میگم ای دخ   یــ
  :ویا

ـــــب ــــانکـــــــھ جـ ــــــنداری میل خ                  ت دریــ ــ   ویـ
  ا می نم ـــــاز م                  تره میگم رفیق جان

۞   ۞   ۞  
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ــــــب ــ ـــــھ خـ   دــــــــــر آمــــــک زدم بـــــــچشم                  دــھ مهمان آمــانـ
ـــــب   م ـــــــــــدل   درد                  تخت سینھ اش بجانم   دـــــــــــمآ  رـ

۞   ۞   ۞  
  کاکلھ کدی شانھ                  انھــــــــانــــــــا جـــــا بیـــــبی
  مره کدی دیوانھ                  بکاکل نزن  ھناــــش

۞   ۞   ۞  
ــــــب   اـــــبی ـــــــانـــــــــج ا ـیــ ــــھ بـــــــلـه                  ھــــــانـ   انھــــــاز خ رآیــــــ

  انھــــشتـــوزن و انگـــــس                  نازکت )١(تکــبھ دس
۞   ۞   ۞   

ــبی   برون برای از خانھ                  انھــــانـــــج   اــــــبی  ا ــــ
ـــــاز خ   وانھــدم دیــــــر شـــــآخ                  دردانھ  رــــــــــاطـــ

  : ویا
  ر شدم دیوانھـــــــــــآخ                  ک تو ظالماز دست

۞   ۞   ۞  
ـــــــخ   اــبی  بیا  ــــوبـ ــ ــــانـ ــــــــ ـ ـــــخ                  مـ ـــــوبــ ــــ   مـان دل و جانـ

  ز و استخوانمـــــده مغ                  دهـعشق خوبان کارک
۞   ۞   ۞  

ــــــــت                  برم   در   اـــــــــیــا بــــیــب ـ ــــزار می بــــــرا مـ   رمـــــ
  وت طال می خرمــــب                  ده پاهای سفیدت

۞   ۞   ۞  
ــم بـــــــبیای ـــــھ سربـــــــ   امتـم رفیق خـــــــنیست                  امتــ

س                  وهلل کھ هستم یارت ــرفیق  از    ن   انتـــــــ

۞   ۞   ۞  
                                                   

  ایه بھ کلک - ١
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  ﴾ پ ﴿
  

ــربـــــــق                  پشت خانھ ات یکھ توت   ال روتـان شوم خــــــــ
ــــــدیگ ـــــارم   رــ ــ ـ ــ ـ   وتــــــل  در تھ شوم ــــکش                  دارمـــــن   انـــــــــ

۞   ۞   ۞  

  ﴾ ت ﴿
ــــت ــ ــ ــــیخادر مـــــــــره بیـ ـــ ــــــده خ                  وانمــ ـــانقـ ـــــ   انمــــــا می شـ
  پیشت سبق میخوانم                  یــــــایـــــــــبی   ده ــــــــــش    الـــم

۞   ۞   ۞  
  اد کدـتوره خداره ی                  دا کدــــتوپ اول ص
  توره ره وارخطا کد                  دا کدـــــتوپ دوم ص

۞   ۞   ۞  

  ﴾ج  ﴿
ـــــــرک ریــــدخت ان ــــــــج ه  ھ آرده میــتشیش                  زهـ   ب

  گریزه آرده مانده می                   کدم  یک بوسھ طلب
۞   ۞   ۞  

ـــــانــــج   باغش همھ بستان است                  ان استـــــانھ بمن جـ
  ھ زمستان استــا کـــــویـــــــگ                  ردمــــــش بـــــــــلــھ بغـــــــت بــدس

۞   ۞   ۞  
ـــــج ــــانــانـــــــ ــــ ــــــوش آمــــــھ خـ ــمـــکــاش    از                  دیــــ ــ ـــــ   دیــــــــآم    شــــــــ
ــــطل  ده   ھ ـــــــــم ــــــــ   خوش آمدی خوب کردی                  دمـــــــب  ت ــبــ

۞   ۞   ۞  
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ــــــچـان بـــــــــج   کشتھ گوسفند چاری                   زاری ـــــــم  ھءـــ
ـــاشق شـــــــو عــــــسر ت ـــــخب                  دمــ ــــــــن  داری    رـــ ــ   داری ـ

۞   ۞   ۞  
ــــبــــزی    ھء ـــــــــــانـــــــانــــــج ـــــــــاکــ ــ ـــــت                  یــــــــ ــ ـــــو انگـ ــــــــــور و من تــــ   یـــــــــاکـ

ـــپیچی                  یک خوشھ و صد خوشھ   یــــاخـــــــر شــــــده بھ هــــــ
۞   ۞   ۞  

  یدوزیـتو شیش چھ م                  زی رو ـــــــــنیم   ھء ـــــــــانـــــــانــــــــج
  و می سوزمــــــــــدر عشق ت                  ال برت می دوزمــدستم

۞   ۞   ۞  
ــزلـــغ                  انـــــــــــــرغــــــــبـم از شــــــــــایکـــــــج   راوانـــــــــــت فـــــــم هســـــــ

ـــــب                  مـیک چنتھ کو می خوان   انــر خودک نسرین جـ
۞   ۞   ۞  

ــــــن                  جنجلک موی داری  ــ   ن روی داری ــــــــــیـازنـ
ــــجـــــــد دلـــــــق                  ل واری بوی داری ــگ   وی داری ـــ

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ چ ﴿
  ارتروی دمب مـــــــاب                چشمان پر خمارت

ــــره دیـــــم ـــــــوانـ   نازهای بی شمارت                  ھ کدهــ
۞   ۞   ۞  

  اسھء پلغمانـــــل کـمث                  چشمانت کالن کالن
ــدمب ق                  دقھ شوم عاشقھـص انـــــاشقــــ   ھ ب

۞   ۞   ۞  
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  می کسرمھ را چھ                   ان سیاه داری ــــچشم
ــــگــار دیــــــــــیک ی ـــــت                  ر داری ـــ ــ   ھ می کـــــــرا چــو مـ

۞   ۞   ۞  
  داری    ارــــــان  سینھ                   داری   چشم خمار 

  داری    ارــکــشـل  یـم                  امشب مرغ دلم را
۞   ۞   ۞  

  تــداغ نبینھ  ادر ـــــــم                  تــــم سیاه زاغــــچش
  عاشق نبینھ داغت                  نبینھ  ھ ــنـــــــبی   ادرــــــم

۞   ۞   ۞  
  متــردم از غـــــو مـــــمھ ک                  چشم سیاه خم خمت

  ردنتــــــــــھ ده گـــــخون م                  ر ـــــشـــمح در روز  ردا ــــــف
۞   ۞   ۞  

ــــل                  تتــــــــــیاه مســــــچشم س   تــتــــــــرســــــــپ   می   بانـ
  چوری طال ده دستت                  دیـــــــک  وانھ ــــــــدی   راـــــــــم

۞   ۞   ۞  
  ھ کرده مارهــــــافسان                  چشم سیاه مستت

ــــدی                  ی دمب مارترو ــــــــاب   ھ کرده مارهـــــوانــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــده بالی جـــــش                  الن کالنتـچشم ک   انتـ
  انتــــــزب ـــــکو گـــــــــاز ن                  یکبوسھ ده عزیزم

۞   ۞   ۞  
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  ﴾ خ ﴿
  

ــــخن ــــم  رکــجـــ ــ ـ ـــــــــــگ                  رواری ـ ــ   غولک واری  سنـ
ــــــور مــزی                  ربان گردنت شومــق ـــرجـــ   ان واری ـــ

۞   ۞   ۞  
ی رهــــــــــده بــــــــدا بـــــــخ یـــــــم  ر ـــتــــفـــــــــــک                  ا   ره   ال

ی رهــم )١(شوخک                  دارهـکل عالم خوش   زا

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾د  ﴿
ــــــدان   دانھ ـــ ـــیک   ھــ ــ ـــدانـــ ــــروب                  ھــ ــــــس  رو ـــ   انھـــــــخ   المـــ

ـــــــــنمی  مردم   ای                   هرچھ کھ خدمت کدم   ھـــــدانــــــــ
۞   ۞   ۞  

  ھـنــــــــــــــکــھ خم میــــرفت                  ر میکنھــــــرک دیـــــــدخت
ون آمــوق ک   گشنھ ره س میکنھ                  دـھ ب

۞   ۞   ۞  
ک ت ــــــدخ   ھ ش خینھـدر نوک پنج                  وت می چینھــ

ـــقـرفی ــــ ـــ   ھ سینھـــم سینھ بـــــــشوی                  کنید    اـــــــــــدع     اـــ
۞   ۞   ۞  

ــدل                  در دستت جوره زنگ است ـــــــم بھ پشتت بند اســــــــ   تــــــ
ـــتــــآس   ھ ـــتـــآس ـــــــب    راه    ھـ ـــــــــش                  رو ـ ــــــت قند اســـــربت دانـــ   تـــــ

۞   ۞   ۞  
                                                   

  چوچھ گفتھ می شود - ١
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ایـــــــگ                  رواری ـــــــاری مدان دــــــدن   ت درواری ـــــــپ زد
ــــبــــــــــخ                  سره کت عاشق شدم   داری ـــــــــــــن     رداری ــــ

۞   ۞   ۞  
  یدـــدخ ها سرمھ کش                  یدـــرش    باغـــب    مـــــتــــرف

  دـــــاغش کشیـــــره از بــــــم                  دمــــوسھ طلب کـــیک ب
۞   ۞   ۞  

ـــپ     اغ ـــــــــبـب    مـــــــتـــــرف   نشستھ    الـــــــــشغ   دم ــــــــدی                  ھــــتــــــــــسـ
ـــــگ  ر ــــــزی                  یک سنگ زدم ده گوشش ــ ـ   ھـــستـــــشک  ش ـــوشــ

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ ز ﴿
ـــگشتھ بما نگ                  نـف سیاه ره وا کـزل   نـاه کــــــ

م رفیق جان ــــب                  مزار م ــاز هم مرا دعا کـ ــ   نـ
۞   ۞   ۞  

ــــزلفھ پس گ                  ــدیز بدخشان کوچ کا ــ   دیــوش کــ
ــــرامـــــاره فــــــــــم                  دمــــلب کــوسھ طــــــبـــــــکــی   دیــوش کــ

۞   ۞   ۞  
ــــاره فـــــــم                  ھ پس گوش کدیـــــــزلف ــ ــــرامـ   وش کدیـ
  کھ ره ده آغوش کدی                  ابیــــــتــمه    کـــبـــــــش   در 

۞   ۞   ۞  
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  ﴾ س ﴿
ـــت                  ھــــت ار زنــــر دشــــــس   دم می زنھـــوره قـ

ـــــــغــــر بـا پیــــدو ت   زنھـقتیش قدم می                  النیـ
۞   ۞   ۞  

  النـــــــک   رـشه   میمنھ                  انـــــرغـــــــشب    لـــــــر پــــس
  ریمانــــق جوانای ف                  آباد باشھ کابل جان

۞   ۞   ۞  
ـــــل مــــــــر پـــــــس   توره میگفت وا خدا                  ب هللاــــحـــ

  داــــــد جــــــــا شــــــــقـاز رفی                  وپــــھ تـــــردن بــــتوره ب
۞   ۞   ۞  

  باشھ شکار آمدی                  ار آمدیـــسر سر ن
  دیـــــــار آمـــــــــدیدن ی                  انھ کدهـــــاره بــــشک

۞   ۞   ۞  
  مـر هستـــــــل موتـــمعط                  سر سر کوتل هستم

  مــدوسالھ نوکر هست                  اطر رفیق جانـــــــــاز خ
۞   ۞   ۞  

  ر هستمــــــوتــــمعطل م                  سر سر کوتل هستم
ـــب     هر ــــــموت ــــ   مـتـــــعاشق دخ هس                  ھـــــــزن     الــ

۞   ۞   ۞  
  یـــل بادام ریختھ گــگ                  یـــسر صفھ روفتھ گ

  مثل گالب گشتھ گی                  رشـــــــپندک گل بھ س
۞   ۞   ۞  
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ــــــــمـــــــس ــ ـــ ــــــب  وار   اـــــ ــ ه    آبش                   یــــــجـــــرنـ   یـــارنجــــــن     م
ـــــم جــــیــــــر پیش حکــــــــبب                  شاه بو بوره زهر دادن   یـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــمـــــــس ـــ ـــــــج   شــآب   ا وارهـــــ   وشــــــــک گار ـــــــــــــــــانی چــــــــپنج افغ                  وشـــــ
ـــــــــاشـــــــب    دهــــــــــزن ــــرف   د ــیــ   چھ خوب شدند جمع و جوش                  اـــــــــقـــــــیـــــ

۞   ۞   ۞  
یم سون دهدادی                  دیم بگادیــــــــــسوار ش   م

  زاری ـــــــــم  راب نــــــــخ                  فارهـــزل    بتھ   ان ـــــــــتک

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ ش ﴿
ــــدلـــــادی بـــــــش   م آمدــیک دستھ گل                  م آمدــــ

ــــشی                  ارهــــــــچــــــــــن بیــــپیش م   آمد   بلبلم   داـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــآمـــــــن   مــــــتــــپخ   آش                  دیـمم   ھـــــــجمع  ب ـــــش   دیـ
ــــــرشو ـــھ زدم شـــــچمچ   چشم دشمن کور شد                  دـــ

۞   ۞   ۞  
  اــــــــدری   ھــــــــــــزن   می   شجھ                  اـــــــوریـــــــرای بـــــــــم ستشیش

م                  آشنایم نیست ده اینجا ــــــخ   امان   ھب   م   ادـــــــــ

۞   ۞   ۞  
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  ﴾ ع ﴿
  ندارم  رـــپ   و   بال   من                  مرنجان   مره   قـــــــاشـــــع

ــــنظ   دارمــــن   رــــسح  واب ـــــــــخ                  نـــــــــــن کــــــــــال مـــــــــبح ر ــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــانــــــــــب زمب عجـــــــــعج ــ ــ ـــــــــمـن  طالیش   تخم                   ھـــــ ـــــانـ ــ   ھــ
ــــــــــــمیمان  دل ـــــــــب   ھــــداغ                  تـوق کھ از پیشت رف   ھـ

۞   ۞   ۞  
 

  ﴾ ک ﴿
  ھـمیمنازارش ــــشور ب                  انانھــــــــــان جــــابل جـک

نھ کھ کلش پیک                  لـابــــای کــــــهمھ جوان   م
۞   ۞   ۞  

ن                  ھـــانــــش   کرده   کاکلھ ــــانـــــــــتابــــاهـــــــم   بب   ھــــــــــ
  کش کده آب و دانھ                  ده کابل جان آمدیم

۞   ۞   ۞  
ـــــھ پـــــــبان ک                  ھــــــکنکاکلھ چنگ چنک  ــ ــ   ریشان شوهـ

  وهــــــش    انــــــــــمهم    عزت                  سرمھ بھ چشمت بمان
۞   ۞   ۞  

ـــــخ   تــــــــرفیق   کاله                  رتــــــــــــردی بــــــــــــــلھ کـــاکـــــک   رتــ
  یک شو مانم ده سرت                  این سوغات دل جان

۞   ۞   ۞  
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  ردــــــــــکوها بلندی میک                  ردـــــملنگ ملنگی میک
  ردــــــبوتاش تنگی میک                  درپایکی عاشق جان

۞   ۞   ۞  
  ﴾ن  ﴿

  تھ  نازه بردارم  می                   تھ سازه   تانم نم 
ی باشھ می زن ــــــــوهـــــم                  مقی ــ ـــــــــــای دراز تـ ــ ـ ـــ ـ   ھــ

۞   ۞   ۞  
  تھــوردار دس خوان                  تھـانـــــن   خورم   نم

  تھـانـبــــــــــــــوسم لـــــــمی ب                  انتھــصدقھ شوم ج
۞   ۞   ۞  

ــنمیدان ــــــب    می                   ھـــــــت    ازهــــــــس    مــــــ   ھــــــــــازتــــــــــن     ردارمـ
ــیــن                  گذشت هیکسال و یکما ـــتــــــافـــ ــ ــــــــ ــــــــــم    م ـــ   ھـــتـــــزاجــ

۞   ۞   ۞  
  ﴾ ه ﴿

ی ک                زردینھ نهوس خا ــــارش مــــــــــک   ینھردـ
  ینھـده دستکایش خ                  م چھ ماندهــــــــنمیدان

۞   ۞   ۞  

  ﴾ی  ﴿
ـــــی ــ ـــــارکـ   نھــنوک پنجھ ش پر خی                  نھـــم توت می چیـ
ی تـــــــگ ی سو ــــــــــگ                  ھ می چینھـــــوتــــــــــا ــــــنا   م می بینھــــ

۞   ۞   ۞  
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  از دوبی های  ینمونھ ها
  دری افغانستانعامیانھء 

  

   ﴾الف  ﴿
ــــآست روان   رو ــــــرو ســـــــــب  ھـــــــــآست   رو ـــھ بــــآست ان ـزن  اهـــــــش  رو ـــــــــــھ بــــــــــــــآست             برو   ھــ
ـــن رو ـــــــب  ھـــــــــآست ــــــرو شــــــــــھ بـــــآست             چشمان آستھ برو   ور ـ   آستھ برو  ان ـوبــــــاه خــــ

۞   ۞   ۞  
  اینجا کھ منم مدام عیشم تلخ است             خ استـــــــنفشھ زار بلویی بــھ تـــــــا کـــــآنج

د  تــروی  الـخی مرا   روقت کھــــــــــه ن و آسمان چ          گ   تــخ اسر اندر نظرم زم
۞   ۞   ۞  

ـــــبـره ب  رهـــــــب  وــــــــــآه ـــــب            نـــم مـــنــیــب ی ــــــم اغ ـــــ   من م ـــــــمی بین  داغ  رهـــــــھء بـــــنـیـس ر ـــ
  م منــبین می    زاغ  بچنگ  ره  سکندر درویش ای          طوطی  همان  ای دست

۞   ۞   ۞  
ــــــود گـــــخ  دـــسفی  رهءـــــب  وــــــآه ای  بھ رخ  م کردم          من ــ ـــــــگـــــدی  والی ــ   ردمـــــــک  رـ
  گم کردم  ودهـــــــــار خــــــــم یـــــھ نیــــــــوانــــــدی        وانھ شده  ــــــــــھ دیـــــــچـن ای بـــــردم میگــــم

۞   ۞   ۞  
ـــــآی از جان میشوم قربان تو قربان                شده ام بھ نرگس چشمان تو  عاشق  آی   وتــــ

  وـــان تـــارم  تو آی دارم در دلم ارمان           را  ــای تـنوای عشق زیب  آی می خوانم
۞   ۞   ۞  

د   انــراســـــخ ای ـــــــدری  بـل  از  ابر دــــــــــوانــدندان ج و  ب ــــل  از  در           خ   ان خ
ه   داـــــــخ ـــــحـس رغ ـــــــــــــــم بگ د  االنـــــن  بھ جوره   لــــــبغ از  راـــــــی            راده ـــــفی  رــــــــ   خ

۞   ۞   ۞  
ـــــگ   نـــــجبی  ن ــــــــــارقچی ــ ــــــلـ ـ ــــــی  داره ـــ ــ ــ ــ ــ ـــبن  دوازده           رم اـ   ارمــــــــی   داره  ل ــــــــــــاکــــــــــک   دـــ

ـــــه          لـــــــگ  رمن ــــــــــخ  ل ــــــاکـــــــک   بند   دوازده ــــــــی  داره    لبـــاــــــو ک   هند  وای ـــ ــ   ارمـ
۞   ۞   ۞  
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ن ـــــس   ارقچ ـــــش  رت ـــــــــ ی ـــــــ ــنگی         دار ـــــــــــنـــــــس  ا ـــــــ   ندارـر بیگانھ ره خوب است وطــ
  ـــمی   وانھــــــــدی   نــــــــــوط   پ خاک            می  ھ ــــــــــــــانــــــــبیگ  ره   ھ ــــــــــــبیگان   نگ

۞   ۞   ۞  
ن ـــــــــــــــھ   الـــپی  و   امـــــــــــج   رتـــــــس   ارقچ ــ ــ ی         ـــــ ــــغ  ھــــــــک  د ـــــــــــن   مـــــــ ـــــک  دارهـ   ھـــــالـــبن  یــــــــــ

ــــــــدله   انــــــهم   انـــــــــربـــھ قـــــــــم ــ ــ ن ـــغ  دل        بیغم       ایــــ ــــــدای   نـــــم  مگ ــ ــ ــــــالــــــــنــــــــب   مـ ـ   ھـــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــدل دارم وطاقـــــب  انــــــارم   چاره نیست قسمت این ایوزم و ـمی س        ن ای    ــــــــــــت ایــ
  ن ایـیا  محبت   سزاوار   بھ   زد  می         من     ر ـــــــــس   بفرق   آبدار    خنجر   صد

۞   ۞   ۞  
ـــــای   روه         الق ـــــــــای  ارشـــــــی  ی ی ــکس  انـــــارم ــ ــــب  روه  القـ ـــــــت  ارکشـــــــــــی  اــــ   روه  اقــ

ـــت قیماق  ـــــدر خ  ورهـــــبخ ره ـ   اق روهــق  هوس   در   روه در خواب             روه    وابــ
۞   ۞   ۞  

  دهــریـــــــب  را  ابتــــــــــان مهر و مـــــــرفیق ج            کشیده     سر   گندم  کھ از آن روزی 
ــــــــــهـــــال ـ ـــ ـــــــب    یــ ـــــپ    ھـــــــــــابـــ ــ   کشیده   خنجر   سرم شو   نیم  بھ      ره       ـــــــیــــمــب      رشـــــــیـ

۞   ۞   ۞  
ــت از   من   کھ  روزی   آن  از   ایمـخود رض  بمرگ   من  وهللا   و جدایم            بھ ـ

ــایـــــشف   ی ــــب    زدرد    نیس   خ                دوسھ روز است مریض هستم بھ بس   مـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــدل             گشتھ   دور  ارجان ــکھ ی  روزی   آن از  ــــــانــــــــون خــــــم چــــ   تھـــــور گشــــھء زنبـ
ای دلـــــج   جدایی            از   سوراخ  و   سوراخ  دلم    ھـگشت   ور ـــــــس   اــــــــن   راح

۞   ۞   ۞  
  ر منــــــــــھ وهللا کھ شده محشر ســـــــب             رمن   ــــــــب   از  رف   کھ   روزی    آن  از 
ـــــزک            ایدل     مــــــــــحال از   وی ــــــــش  واقف ر ـــــــاگ یـــ ـــــــب  در    آیی   افــــــــق   و ــ   من  ر ـ

۞   ۞   ۞  
ون  اــــــرد هــــھ کــــــب               کف    لـــــــخی   بیامد   پشتھ   این   از   و دخ مادر   م
ون  ها   کر  بھ ن ــــــــگـــــــب   رینــــــب   م ـــع   مدر اــــــــــــم  الم ــــــــــــــغ              وی   دخ   قـــــــاشـــــــ

۞   ۞   ۞  
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ی ابل ـــــک  بھ  تا  اینجا از    گ سیاه بودـنـوه و همھ ســـــهمھ ک     بود          راه   خی
ـــــــم            یم   ـــبگ  سنگش    کنیم   مخ  کمره  ــــــــــار   دارــــــــرا دیـ ـ ـــ ــ ـــجانم بک یـ   ار بودـــ

۞   ۞   ۞  
ی   یوا   هر  تا   اینجا   از  ـــــهمھ ک           ھ    ــــــراه   خی ــ   اهھــــگ سیــــسن  کمر و  وه ـ

ن زگلهاستـــــــسفید ک ن و  گلبوتھ   از  پر               وه دامنش رنگ   ھــــــــــاهــــــــــــیـــگ  رنگ
۞   ۞   ۞  

وی این راه   از  ـــــھ ای فکـــــوانی کشتـــــج            ن   ـــــک بمن   رویت  م   نـــن کــــــــر کفـ
ـــــکشت  عاشق  تو ــ ـــــب ھء ــ ــ ـبنھ لب بر لب و جانم بھ ت            ان   ــــــمژگ ت   اـ   نـن کــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــک            داره      ارــــــخ ھ ــــــک  مرو   وچھــک  این از  ـ ــــدخت   ھـ   داره   دارـــــگل   نـــــــرهـــپ   رـــ

س   کس ر  ــــــب               ردن ـــــــگــب  دس   ھ ــــــــم ـــــــا کـــــــــمـ ــ س ھ ـــ ــــــھ صــــــــم ـــد نــ   داره از  ـــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــخـــــــا ـــــب را ـــــم       ردی      ـــــکوچھ گذش خنده ک  این  از ـ ت بنـــ   دی کردیــــال س
ـــــن ــ   را شرمنده کردیــــــــــوا مــــــــــــوده رســـــــــــخ              را   ی ـــــــقــاشــــــــــع    وز ــــــــــــــرم    ـــدانسـ

۞   ۞   ۞  
یــــشم  ا ــــــــــــــت   اینجا   از ــــــکـــی   دامنـــــــوهــــــبک              دارم    ارــــــک   ا   دادم  دار ـــــــدل   یـــ

ـــــیــــســــــــب    اــــاـــــــــــــــارم   دلـــــــــب          از     ــــــــس  را ــــــم   ارــــــک   ارهءــــــــچ   یـــــــا خدا ــ ــ   دادم    ار ــ
۞   ۞   ۞  

ــــاوگ  بغلطی    بلند   بام  از  ی ـــــشای               شوی   ار ـ   شوی بیمار   هفتھ یک  د نم
ی    دــــایــش ـــــن  و    نم ــ ــــــوجـ   ار شوی ــــرفتــــــــھ غم گــــــد بمشویت ب             بک      وانیـ

۞   ۞   ۞  
م         ـپگ  وطن و   خانھ   از م  ن اریــگ  دیدۀ و    مـال  دـص  ھــــــب     اه مردان م   م

مـــــــــپر ارم  ها    غری  بھ   آخر          ر و وفا   ـم مهــــــــان کـــــــکــــقــت رفیـــــــاز دس   ان م
۞   ۞   ۞  

یــــــسی   از دور  ـــــانند صــــــــم       انت        ــچشم   میکنھ   ا ــ ـــدی دنـــــــدف سفیـ   تــــــــدانــ
ی کھ بمن دادی پشیمان نشوی      ی بی            قو   مهمانت  ومــــــــش نم  ک   قو
۞   ۞   ۞  
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  ان واری ـــی دل جانـی آینزدیک شده م                  وک خرامان واری ــــــاز دور می آیی ک
ن  بتو  گفتم ــــــب ل ـــــــــبغ  نازن ــ   واری   پریشان  ازکتــــــــن  تب دم ــــــــدی                  مــــکن ازـ

  )از پنجش(
۞   ۞   ۞  

ا   و  از دوری   زنج شدم  باشھ   و    باز   ماننده                  دلگ شدم مھ  دور
ن   حسرت   در                  ای یار   بر   رسان   مرا  خدا یکبار    شدم  پ    یار نازن

۞   ۞   ۞  
ا چو نی میسوزم دوری   از    ممی سوز  نم    مانندهء چوی تر بھ                  و دور

  سوزم می   الم   بصد   بخدا  باهلل                   فلک   ستمهای ش چرخ و از از کرد
۞   ۞   ۞  

  یار   شوی    میوه   س و پر  درخت                  یار  شوی  شیوه  بلند  سرای  از او 
  ارـــــی    وی ـــــــش   وه ـــــــبی   ر ــزودت   ال                   همینھ  من    شام   و   صبح  دعای 

  )از چغچران(
۞   ۞   ۞     

  ھ دوزد کفنمـــو ک  گور   کند کھ  آیا                   رسد در بدنم  مرگ  اگر    غربت از 
ــــــج  مرا   تابوت  ی   دیــنــبل   اییـ   رسد بوی وطن در بدنم   کھ  شاید                   دـــــــــب

۞   ۞   ۞  
  چهار جوی    بھ  ند و بخارا تا ـــــسمرق                  ترکستان و اندخوی    بھ  از هرات تا

مھ    بگشتم ـــــوالی   و   دشت  ای ــ   سیاه موی  یک موی  بھ    ارزه  نم                   تــــــ
  )از هرات(

۞   ۞   ۞        
م تو کردی                  کردی   وـت  تقدیرم    دست  اس    چو مجنون پا بھ زنج

ــــت رم یـگلد   خویش  زغ                   شکس    ایمـآرزوه   م ـــالــــــع   دو    کردی   وـ
۞   ۞   ۞  

  ردمــــــگ    تو    ابروی    تیغ    شهید                  گردم   تو     موی    حلقھء     اس
ی   تو گردم    ی و جاد    چشم    فدای                  حال زار عاشق    ھب    کن    نگا

۞   ۞   ۞  
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ــــــگ   وــــــــــت   موی    حلقھء  اس  ــ ـ ــــــگ    تو    ابروی    تیغ   شهید                   ردمـ   ردمـــــ
ن  چشم   کشا  ــــت  ی و دجا  چشم    فدای                  بر حال زارم   و بب   گردم  و ـ

۞   ۞   ۞  
ی ب  ب برآ  پر    چشم   بر                  غری برسد  گرد  بک    افسوس   رسدـزه

ی                   بوطن  انی ــیارب تو مسافر ها ره رس   رسدب  از مرگ نجات بده تا بھ پ
۞   ۞   ۞  

  زردم   برنگ  زعفران   گل   همچون                   ردمد  پر      دل  و تالقان     قندوز     از
  آب از دو چشم من ریزد خون از جگرم                  یار مردمان می نگرم  بھ    کھ  هرگاه

۞   ۞   ۞  
ـــــکش   ی آ   اگر  ـــدل   م ا  سینھ     زسوز                   وزدــــــســــب    اـــــیـــدن   م ــ ــهـــ ـــــبس   اـــــــــ ــ ـ   وزدـ

ـــــــــنشان   رنگی  بی    ز   جز   نماند  ـــ ـــــــ ـــــــبس    پا    ات  سر    رنگ   جهان                   یــ   وزدــــــ
۞   ۞   ۞  

ی    اگر    سوزدـــب    وــــــــــــــــشهرن   و    انی ــــــــرادخــــــــم                  بسوزد    نو   ده     کشم   آ
ـــم ــــچ    و شهرنو    رادخانیــــ ـــــــی   دل                   باشد   ھ ــــ ــ   بسوزد    وـــخ    ایــــــــبج    ارمـ

۞   ۞   ۞  
دار   با   من   الــح  از    رـــــــاگ ـــــب    وزدـــــــبس    سنگت   دل                  خ ــ   زار   نرمـ
ــال بــــــد ســـــــــر صـــــــاگ ــــب   نگویم                   دانت بمانمـــــــھ زنــــ ــ   وفادار   ارــــــی   ای   و ــــــــت    اـ

۞   ۞   ۞  
دار   با   من  ال ـــــح  از  رــــــــاگ ــــی  بر سرم   بسوزد   سنگت   دل                   خ   ارــ
ــــع   کــمل   امـــــــتم ــــبگ   ره   المـــــــ ــ ـ ــــــــــ ــــن یـــــــــم   ل ـــــــمث   ابی ـــــــنی                  ردیـ   ا دارــــــــوف   ارـــــ

۞   ۞   ۞  
  مـــش  می   ده پرخن   لب   قربان  مھ                   مــــــبنده می ش  درایی    در    از     اگر

ـــــــــب ــ   می شم زنده    و پس   بینم   می   ترا                  بدیده   ایتـــــــــدمهـــــــــق   گفتیم  دل ـ
۞   ۞   ۞  

  ی در بال می داختم ای یارـــــــوده کــــــخ                  شناختم ای یار  تره می  اصل   اگر 
ـــــوف  ان بیـــــجر اـــــــــیھ ــــــــــندانستم ک ــ ــ   ساختم ای یار  می   آشنا  خوده کی                  یـــــایـ

۞   ۞   ۞  
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  و کردیـــت کردی    ام    بیگانھ    زدل                  کردی تو   ردیـــــــــک ام   افسانھ   اگر
ـــع   وانــــــــج ــــاقـــــــ ـــــــب  ھ ــــــرزانـــــف   لـــــ ــــت  کردی ام  دیوانھ    اگر                  ودمـ   ردیــــــک  وــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــب  ر ــــــــاگ ــ   م سلطان زری رهـــده جانش می کن                  ره   پری    دیدم   رـــــدیگ  ار ـ

ــــراغـــــــــچ                  بیایھ  وششـخ  زری   سلطان  اگر  ی   اــــــــابــــــب   نمـــــــان می کـــ   ره و
۞   ۞   ۞  

ــــــزح    با   اگر  دار    من   ال ـ ــــب   بسوزد   سختت   دل                   خ ــ ـ   زار   رمنـ
ـــــــبگ   را   عالم  دو  خاک   اگر    ادارـــــــــف و   ار ــــــــی    نـــــــم    مثل    نبی                  ردیـ

۞   ۞   ۞  
ــت   رـــــاگ ــــــ ــ ــ ی    وــــ   اف طالیمـــص  من    یی نقره  اگر تو                   بایم دل   نــــم  دل

ی    وــــــاگر ت   ن کھ من پیشت بیایمــــــــــک  ارتـــــــــاش                  دـــــــــیایــــــب   تـرمـــــــش   دخ
۞   ۞   ۞  

ی   اگر  ـــــت  بیمارم    چشم   وایید                  تو با رم دلدا   کھ  خوا ــ   اــــــب   وـ
ــــــت  بیا  ــ ـــشوی ت                  مـــبندی  د ــــــــــعق  مال    زدــــــــــن   اـ   و باــــــــار و غمخوارم تــــــو یـــ

۞   ۞   ۞  
ــــب   فهمیده   مــــــــــــــدل   ز احوال                  با  افتیده   عشق   در دام  اگر  ـــ ـ   اــــــــــ

  اـــــــب   غمدیده   دل   این   شفای                  هر روز  تو   دلم خون است از دست
۞   ۞   ۞  

ار    نــــمک    موشــــــــــــرامـــــف                  دل آزار ای  از تو   من   دورم   اگر  ار    زی   زی
ن عهدی کھ با تو بستھ عاشق   دار   ا ـــــــوف    هس    اگر    وفادارم                  هم

۞   ۞   ۞  
  دـــــــــاشــــــــــب   زنگ   مثال   اــــــــم   صدای                  اشدـــــــــــب   رنگ   یک   بما   دل  اگر 
ـــــم  وی زان  روی    بھ   دل   سر ــ ــــــــ   نگ باشدس   زیر   بھ  دشمن   سر                   اــــــــ

۞   ۞   ۞  
ن  حال   مرا                   در خم نم بود تو خم   زلف    اگر   ودــنم ب  برهم   اینچ
ــــــــادگـــــــی   قتــز عش   دارم   غم ــ م    اگر   بودی    بال                   اری ـ   بود  نم    ای

۞   ۞   ۞  
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ــــب                  با   بشکستھ   راـــــم   عهد   رـــــاگ ــ   با  آغشتھ   جهان  غمهای  ھ ـ
  تھ بادل باخ   ھــدیگ   جای اگر                   انتــــــج  م خص   بگرده  هللا    کالم

۞   ۞   ۞  
ـــــوف  گویی   اگر  ــــــــت  ادار ــــــــــــ ــ ن از جان                   هستم   وـ   هستم  تو  یار  و دل یق
ـــــطلبگ  و دل    زجان                  راهت   رشـــــــــف  دیده   بگذار    قدم   هستم  و ـــــت  ار ــ

۞   ۞   ۞  
ـــلب  لعل   اگر  ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــجگر ه                  میگون نم شد    شــــــــ ـــ ـ ــــــ   شد  ا از غمش پرخون نمــ

ــــــــتص   این   نبودی ـــــــ ـــ ــــ ـــــــــدل م                  رف گربھ زلفشــ ــ ـــــــن ایــــ ــ ــــ ــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ   مفتون نم شد ن قدر ــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــــــم  ر ـــــــــــاگ ــ ی ــ ـــــــزیـــــب  ا ـــــــت   رــــــاب   رــ ــــــمسلم                  اکیـــ ـــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــبدی   انیـــ ــ ـــــــگب   نــ ــــت   رــ ــــ ـــــــ   یـاکــــ
ـــــــــــــــــاگر دانی ک ـــــ ــ ــــ ــــــــــــم   بی   ای  بکش                  ھ عاشق کشت استـــ ـــــص ت   روتـــ   اکیــــ

۞   ۞   ۞  
  ان؟ــــــــابــــــــت  ماه  با  برد  می  خ کی                  در این دشت و بیابان مردم   اگر

ــــب   کند   چادر  سر ب ی  رپا ـ ـــــریبـــــغ   خاک  سر   بر   بیاید                   )١(دوال ـ ــ ـ   انــــــــ
۞   ۞   ۞  

  جان   رفیق   ای  ردیم بیاییمُ  سر                   دشت و بیابان  مردم ده ای  اگر 
  ریانــگ   چشم   با  در بغل   بگرم                   همان ساعت کفن پیچم کھ کردند

۞   ۞   ۞  
ـــــــــنم   من   بنام   تــــــــنام  اگر  ــ ـــــــهمی                  ی بودــ ــ   ودــــبجان من نم ب  آتش ن ـــــــ

ــــج   رـــــــبخاط ـــمــ ـــــی   الـــ ــــــــ ــــ ــ ـــــــــ ــ ـــ ین  ار ـ ـــــــدر ای                  ش ـــــ ـ ــــــــ   شان من نم بودن عالم نـ
۞   ۞   ۞  

ـــــی   اگر ـــــــ ــــ ـــ ــــم   ارـ ـ ـــــــ ـــــــــبگ                  بخانھ  دیدی   را ـــــــ ــ ــ ـــ   انھـــــرس  می  سالمی   یارت   و ــــ
ــــــبی   ای   وــــــــبگ ـــــمگ                  مروت   بی   ایـــوفــــــــــــــ ـــــــ ـــــ    زمانھ   جور    یی   دیده   نا  ر ــــ

  )از هرات(                                                                                                                                                                   
۞   ۞   ۞  

                                                   
ی -  ١   .رفتھ استگ پای تابھ یا پارچھ پشم کھ در زمستان بر ساق پای بستھ می شود و جای آنرا امروز جوراب: دوال
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ـــــر یـــــــاگ ــــادت کنــ ــ   ور ــــم شوه کشمـادم روی چـــــــر یــــاگ                  م دردم شود زورــــــــ
  ب گور ـتا ل   من   کنم  می    رفیقی                  از آن مرد های نا مرد خو مھ نیستم

۞   ۞   ۞  
ـــــی   اگر ــ ـــدی   راــــــــم   ارـ سان   تـــــسالم   ارتـــــــــی   وـــــــــبگ                  ھــــــــــانـــــــبخ   دیــــ   ھـــــــم

ــــــب ــ ـــنش   م ــــتـــــسد  گشنا    دهـ ـــانــــــــم   بی   راـــــــــت   دمــــــداونـــــــــخ                  یـــــــــانــ ــ   سازهــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــی   رـــــــــاگ ــ ـــــــــار مـ ــــــبخ  دیـــــــــــــرا دیـــ ــ ـــــــبگ                 لوتـ   روتــــــــم  بی    اییوفبی    ای   و ــــ
ـــــت  ختو د   نخواهم                    است  چاک گریبان من از دست تو  ــ   امتـــــروز قی  اـ

۞   ۞   ۞  
  ر گــدر نظ  یواو هر  کوه   سفید                  خ گ   من    از    م  یار    اگر 
  گ  ر ــــــــدیگ  یار    برو   مردم    اگر                  کوه   سفید  کوه    دامن   در  بیا 

  )ازهرات(
۞   ۞   ۞  

ــــب  م  یار  اگر ـ ــــــم ا ـــ ـــــ ــــــــوف  نـــــ ــــــسخ                  نـــــــک  اـــ ــ ــــ   نگاه کن  دل  با  مرا  های   نــــــــــ
ـــــــب  مرا ای ه  سخن ــــــ ـــــــــــــاگ                  نگویی  کس   اــ ـــــــ   نــــــک   رها  را    رفیقی   گف   رــــ

۞   ۞   ۞  
  نیست  اگر گل بوی کنم گلزار کم                  نیست  یارکم  کنم گل  یاری    اگر
ی  اگر   م نیستــبھ پیش چشم من دیدار ک                  وبــخ  رخ    تماشایی  خوا

  )از هرات(
۞   ۞   ۞  

  ردهــخودم قصاب و بریانت کھ ک                  کھ کرده   عریانت  کھ    آهو  الا 
ـــــــــــــدل ب گیسالھ  شانزده   بھ   ردهـــــک   ھــــــک   مانتشیپ   نمیدانم                   دادم ا تو ــ

۞   ۞   ۞  
ـــآه   الا ــــ ــــــ ــ ـــــــ ــ ـــــ ـــــــــــــــدی   بیک                  شھ  نم  رام   دش   وی ـ   نم شھ  ارام   مـــدل   دنــ

ـــــــک   بوسھ  را    رخت ـــ ــــ ــــــک                  ردم یادم آمدــــ ـــــ ـــــــ ــــــ   ھ میگن بوسھ با پیغام نم شھـــ
۞   ۞   ۞  

ــــــجل                  ارـــــتـــرف   زــــــتی   دـیــــسف  پ ـــــاس  الا    کار   طال  و زینت    نقره   وتـ
  شکن کھ من بوسم لب یارو بتو ج                  شو  مکیار   پیش    را بھ  ما   ب 

۞   ۞   ۞  
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ــنــــب   التــــــیدـــــسمن   پــــاس    الا ـــــب                  ازمــ ــ ــــط   ردنتـــــگ  رای ـ یـــــ   ازمــــــــــسـب   و
  بسازم  نعلت   نمـک   آب  را   طال                   انیـــپیشش رس   راـم  یکشب   اگر 

  )تاز هرا(
۞   ۞   ۞  

ــــب  رد ـــــــم  بیک    دادن  را ــــــــــــــــم                  چوب توتی  توتی   چوب   ای   الا   )١(روتیـ
ن  در   ده ـــک   بندی  مرا                  خ ندیدم  بروتی   مردی   ای   از   قوطی   ب

  :ویا
  روتیــــــــــب   ردـــــــــم   کـبی  دادن   را ـــــــــــــم                  توتی  چوب  توتی    وبـچ   ای   الا
  ندیدم  نو    رخت   کهنھ   غ   بھ                  ندیدم  خ   بروتی   مرد   این   از

۞   ۞   ۞  
ــــسب   رــــــــدلب   ای   الا ـــــت آمندنصدای خوا                  وشمــــــــــپ   زینھــ ــ ــ ــــــــــــــــ ـ   وشمـبگ  دـــــ

  مــبجوش ستیشکھ چون باده ز م                  نگاهت   ی بار   نکن    من  از    دریغ
۞   ۞   ۞  

  د ت و نشـــــر قلب من صــــــی بز د                  رورــــپ   ماه  چشم    شوخ   یا   الا
ــــــبج ی    قـــــــز از عشــــ   تیغت ای ستمگر  بھ   کش  مرا                    دارمــــــــن   تقص

۞   ۞   ۞  
  ودیـــــــــــب  تو   ارمــــــت   ھءــبــــــلــــــک  چراغ                   تو بودی  م ار ــــــی   اـــلق   مھ   ای   ایا
ــــــت   زارم     دل   الی تس                  کار دیگرم نیست  گریھ از  غ  بھ  ــ   ودیــــــــــــب    وـ

۞   ۞   ۞  
ــــی  وی ـــــس  رو    صبا   ادـــــــب   الا ــ   انتظارم   دــــــــح   از   بگذشت  بگو                   ارمـ

ــــــب ــ ـــــــآگ   اشـــــــب   اییـــرنیــــــــگ   زودیـ ـ   پسینھ می شود این کشت و کارم                   اهــ
۞   ۞   ۞  

  خونبار چشم   با  آمدم  نزدت  بھ                  ای خواجھ انصار  هرات   پ    الا
  بسیار  ر ــــــــذک  م ــنمای   انمو ـــخ  نماز                   انقاهتـــــــــخ  در    ش   باشم   اگر

۞   ۞   ۞  
                                                   

  اال ای چـوب توتی چوب توتی                 - ١
  مرا دادند بھ یک خرس بروتی                     
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ــــپنی   رـــــــــــــدخت   الا ــ ــ   داری    ھــشان   بروی  گیسو    چهل                  داری    ازهـــــــــــت   رـــــ
  داری    چهره   رــب   عاشقی  نشان                   هفت سالھ نکندی   دندان   هنوز 

۞   ۞   ۞  
ت   دخ  الا  ت می شوم منب                  شوم من  می    اس   ھ صدق دل فق

  نــتو شاه با وزیرت می شوم م                  تـــــــــعدال  تخت    سر  رــــــب   نشی
۞   ۞   ۞  

ــــدخت   زادهـــــشه  الا    رـــــدخت   الا   اریک و چهارده سالھ دخــــــــــب ر ـــکم                  رـــ
م    ھبوس  ر من ـــــــــاگ     جوره وــتو  من   چون   نباشد                  لبانت   از  گ

۞   ۞   ۞  
ـــدخت    الا ــــربـــبق   ر ـــ   تـچهار جایکھ من عاشق شدم بر                   تــــدایــــــــص    انـــــ
ـــــکـزلف  و    سیاه   چشمان  دو  ـــــــــس                  تـانــ   تــــــــــایــــــــاق پــــــــــردست سفید و سـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــآس    الیــــــــــب    رـــــــــــدخت    الا ــــــب  گ    اـــــــــــم   با   گ                  یـــــــانــــــــمــــ ــ   دیگرانی  ا ـ
ی                   باــــیز  وی ــــــــــــدایت داده روی و مـــــــــــخ ن  و   مهربانی  ا ـــــــــــــو ن   دل   سنگ

۞   ۞   ۞  
ــــگ  میخام  را ــت  دخ    الا   نمیگی    خویشایت   قوم   با  چرا                   یچھ میـــــ

م   میگی   ھـــچ   ارهـــــــم   قاصد   جواب                  مــفرست   پیشت  و    قاصد   بگ
۞   ۞   ۞  

  تـــهر کنار اس از  عاشقت  فراوان                  تـــهزار اس  قـعاش ترا    دخ  الا 
  سرت نازم کھ ابروت دم مار است                  دهـــــــــــدیـــــآب    رخـــــــــــس  وتــــــــاقـــــــــی   لبت

۞   ۞   ۞  
  المی توان گفت  الف را الم قدت                   می توان گفت ماه   ترا   دخ   الا 

ـــــب ــ ــبـــل    الـــــــــخ   رــــــــاطــــــــخ    رایـ ا   سردار   ترا                  تـــــــانـــ   گفت وان ـت   می  ز
۞   ۞   ۞  

ــــــدخت   اهــــــــش   تو    دخ     الا ــ ــ   انیــآن مثل جهمھ جسم اند تو در               رانی  ــــــ
  آسمانی ان ــــــیــــم   اهــــــم همچون   تو  در گوش            گردنت گوشواره  ال در ط

۞   ۞   ۞  
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ـــــــنش                  انیــــی   داری    مادر   تو  دخ   الا  ــ   انیــــــــی   داری    رادرــــــب   از   انیــ
ــــــهم ــــی  داری   ر ـــــــبخاط   مــــــــنمیدان                  ھ دادی زیر دالانـــــــان بوسھ کــ   یــــــــــــانـ

۞   ۞   ۞  
ــــــت   دخ    الا  ــ ــــــــــــیـــدرم   ھ ــــــشــمیــه                  رانیــــدخت   اه ــــــــم  و ـ   انیــتــــــلســگ    انــ

ن    اه ــــــــــــــــم     بسان                  گوشعراق بر گردن وگوشواره بر    انیـــــــــــمـــــــــــآس   ب
۞   ۞   ۞  

  تو  ک چھ غم داری کھ عاشق می                   سر خو توالادخ چھ شوخ و 
  وــک ت   می   جوانھ  مھ   بمثل                   امتــــــقی  ردای ـــــــــز ف   رـــــــــت   نم

۞   ۞   ۞  
  تو   یی   آزرده    ام   بیچاره     دل                  وـــت   یی   برده  را    دلم  دخ   الا 

  وــــــــت  یی  خورده  نا  جف  مگر ت                  نکردی رحم   من  بھ  بردی دلم 
۞   ۞   ۞  

  تو  یی  فرسوده  ام   بیچاره    دل                وـــت   یی   برده  را    دلم  دخ   الا 
  تو  یی   نا خورده   وفا  ت    مگر                  کردی  ارـق  خود  عاشق با    چرا

۞   ۞   ۞  
  ھمی ش  بسیار   تو   حسن  ی واد                  جنجال می شھ   سرت  دخ   الا 

ـــن  ردم ــــم  مالمت                   قا و  تو حاکم    حسن   دوای   ـــھمی ش دار    اــــــــــ
۞   ۞   ۞  

  داری   الھ ــــــگوس   بر گردن   طناب                  داری   ھـالل   چشم  دو   دخ   الا 
ـــــردن گـــاب از گـطن ـــــــھ وا کوسالـــ ــ ـ ــــــھ حـــــــــــچ                  نــ ی بـــ ــــــر   اره داری ـــــا من بیچــ

۞   ۞   ۞  
  باشھ  تو   گیسوی   در بند    دلم                 باشھ   تا   سوی   رخم   دخ   الا 

ن    جادوی تو باشھ   چشم   دایــــــــــف                  نــــــم   مـــــــــپرغ  دراز    رـــــمــع  هم
۞   ۞   ۞  

ــــراپـــــس   رـدخت   الا ـــــــب   اـــ ـــــوف   اـــ ن   من  از   چرا       ایی    ــــ   دوری نمایی   چن
  در پیشم بیایی   لحظھ   یک   اگر         را فدایت می کنم من      سروجان

۞   ۞   ۞  
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  یار  کنم   گوشت  حلقھ  ر ب   نظر                  وشت کنم یارسفید پ   دخ   الا
  یار  کنم    عاروست  خانھ   میان                   گوشت چھ باشد   حلقھ بر    نظر

۞   ۞   ۞  
ـــنـــــک                  بختت   نرباـــق   ومــــــــــــش  دخ   الا    تختت  دور   رم ـبگی   ازی ـــــــب   مــ
ین   اکـــن   بچینم                  با من نسازه   فلک   رخــــــــچ   رـــــــــاگ   تتدرخ از    ش

۞   ۞   ۞  
ــــــــلـــگ    رــــــــــزی   ب ـــغــغب  دای ـــــــف                  مویت    نگر     دایـــــــف   دخ    الا    تــویــ

  تـــــگفتگوی   بیایم   شو   فردا  کھ                   گو   ادرتـم   با   من   از قول  برو 
۞   ۞   ۞  

ــــط   مثقال  سھ                   تو   رــــس  بر    قدیفھ    دخ     الا   وـــــــــــت   انگش   الـــــ
ی   طال   مثقال   سھ    وـــــــــــــت   ادرــــــــــــچ   های   تکھ   بسازم                  نم شھ چ

۞   ۞   ۞  
  کار کجا است  نرگست  چشم دو                   است  گدا  بابایت  کھ  دخ  الا

  ار خدا استـک  نرگسم  چشم دو                   ھ بابایم گدا استــچھ کار داری ک
۞   ۞   ۞  

وی  بھ حمام                   بوره  تو    موهای  ھ ــک   دخ   الا   دوره   وــت   راه   م
ـــــب وی    امـــحم   ھـ   مثل تنوره   دلم   در   آتش   ھـــــــک                  یاییــب  زودی   م

۞   ۞   ۞  
ــــــک  دخ    الا ــب  ھ ــ ـابـ ـــــــــــفقی   ایتــــ ــ ـ ــــب                  رهـ ــــن   ادرتـــــــــچ  ر ـی زـ ــ ـ ـــــطیــف   انــــــــ   رهـ
ه  میگی    م   ھـــــــــک  بما                   م یک لقمھ می کھ   هر    بھ   خم

۞   ۞   ۞  
ـــــــــگ  دخ   الا  ـ ــت   رفتارــ   هستم  و ـزار ت   عاشق   وهللا   بھ                  مـتــــــهس  و ــــــــــــــ
ـــــا  یار    وخ   مھ                  ناییــــــــآش  داری ـــــــــن   نــم  ا ـــــــب   رــــــــــــــــاگ   تو هستم  داروفـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــدخت   الا ــ ـــــل  ر ـــ ــ ــــپس   بانـ ــتـ ـــــب                  داری    ھـــــ   داری   لدستھ ـگ  ادرت ــــــــــچ  ر ــــــزیـ
وک                  آن گلدستھ ات یک گل بمن ده از    جوان دلخستھ داری ھ صد پ

۞   ۞   ۞  
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  را پروانھ کردیـــو م  شمع  خودت                  ردیــــــک  ھ ـــــــــوانـــــدی  را ـــــم  دخ   الا 
  ردیـــــک   بیگانھ   نخویش   از مرا                   نکردی   رحم   بمن   بردی   مـــــــدل

۞   ۞   ۞  
  سیاه ره   خال   زدی  پیشانی   بھ                   دارهـــــــخ   شنا  نم    دخ  الا 

ـــــــنش                  هفت سالھ نکندی  دندان    هنوز  ــــــــم   زنی  می    ھــــــــانــ   هواره  رغ ــ
۞   ۞   ۞  

  را  وفا   راه  یی    کرده   گم   چرا                  ا را  دـــخ  شنا   نم   دخ    الا
  آشنا را  و  غریب   شناسھ   نم                   دالان  دردان   یی   بستھ  را   سگی 

۞   ۞   ۞  
ـــــــش  نم   دخ    الا ـــخ   اـــنـ   زلف دو تاره  یی  کرده  پرییشان                  دارهـــ

  هواره  مرغ    ک   می   بزندان                  ھ نکندیـسال  هفت   دندان  هنوز 
۞   ۞   ۞  

ــویــــــگ   نم   رـدخت   الا   را  قدت  بنشانم    نقره  و   الــــــط                  را  دت ــب   مـ
ــــــن  و  ال ــــط ــ ـــارزش   رهــــــــــقـ   را ت ـــــسگ   بنشانم   دیده   بروی                  دارهــــــــــن   یـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
  ردیــــــک  ام ـــــــغــپی   رهگذر   بدست                  ردیـــــک  ام ــــــخ   الــــــیـــــخ  ر ـــــدخت   الا
  دنام کردیـــــره بــــــــوا مــــــوده رســـــــــخ                  هر صبح و هرشام هگذر ر    ستبد

۞   ۞   ۞  
ــــجــــــــک   اری ـــــــــــرخـــــــف   دارــــــــدل   الا ــ ـــایــ   مرواری کجایی طوق    گردن بھ                   یـــ
ـــــب                  تـــــسراگردن طوق مرواری چپ و   بھ   ھ خواب دیدم بھ بیداری کجاییــ

۞   ۞   ۞  
ی    بساز                  دارم   ارــــــک   من   تو   بھ  زرگر    الا   دارم   یار   کھ   انگش

ی    بساز   دارم  دیدار  وعده   جمعھ    کھ                  افـــــص   نقرهء  از    انگش
۞   ۞   ۞  

ــــــب  زرگر   الا  ــ ی   از ـــــــبس                  دارم   زاری   پیشت    ھـ   یارم  کلک   اـب   انگش
ـــبس ـــــــکھ امشب پیش یار ج                  زودیــــــــب   زودی   ری ـــــــــــــانگشت  از ــ   ان وعده دارمـ

۞   ۞   ۞  
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ـــــب  مادر    الا ــــت  رو ـ ــ   کن عذر و زاری    مادرش  پیش بھ                   خواستگاری   و ـ
ــــن  من    دـــــرزنــــــــف  و ــــــبگ ــ ـــت   دخ   ولیکن                  باشد  ادار ـ   را   هست   وـ

۞   ۞   ۞  
ــم   الا  ــــــــــــــ ـــــــانــــــــــمـــآس    دــــنـــــــــلـــــب    اهــ ــ ــــ ــ ـ ی    مزن                   یــــــ ـــــک  ال ــ ــ   نمانی   را   ارمــــــی   ھـ
ین   من  یار    مثل   نھ                  داری نھ ابرو نھ مژگان   چشم  نھ    انیـــزب   ش

۞   ۞   ۞  
  ردیـــــــک  بندیخانھ   تحویل   داً بع                  کردی سالھ   بیست  مرا   مادر  الا

ـــــب ــ ـــــن  روی ـ ی    تـــــــــــازکـ   ردیــــــــک    ھـــــــــزوالن    مـــازکــــن    بپای                  مــتـــفـــگـــــــــــن   چ
۞   ۞   ۞  

ــــیــفــس  مرغ   الا  ــ   امشب بھ دل ب    من   از  خ                   رــــــــــر ســـــــــب   اجــــــــــت   دـــ
  محشر روز    جزایش  خدا میتھ                   مان کرده از هم جدا   هرکس   بگو

۞   ۞   ۞  
ـــــی  الا  ــ م  مھ                   میشم   ھـــــدیوان  غمت   از    ارـ   پخانھ میشمتو  نوکر    م

م  ھ ـــــــــم ــــــن   م ـــــب  و    بلخ  ر ــــــــوکــ   ر توپ گم شوه زوالنھ میشمـــــاگ                  اراـــــــخـ
۞   ۞   ۞  

ــن   نقطھ   الف  ان ــــــارجـــــی   الا ـــ   ندارد  طاقت  شده  عاشق  دلم                  داردـــــــــــ
  ندارد  کسکھ چشمت  الیق هر                   تتبر چشم مس  شده    عاشق   دلم

۞   ۞   ۞  
کت   شیش  چطور                   تو جاکت کردی  بجانیار جان   الا    تو باالی چ

  از و نزاکتــــن   این   بھ   کش   مرا                  اــسال زنده بالا یارجان تو صد
۞   ۞   ۞  

  نبینھ   ک  رویم    دیوار   پناه                  بشینھ   تابمه  بمان  یار جان الا 
ـــــب   ینھــــــنش   تـــــــنداند   داغ  م ـــــــــرویــــھ آن شرطی ترا یک بوسھ میتم           بـ

۞   ۞   ۞  
  دو دستت خم بکن در گردن من                  من  مردن با    بیا   جان   یار   الا

ر   ستت خم بکندو د   من  کندن خدا آسان کند جان                   دوس از
۞   ۞   ۞  
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ی   خیال                   کو  سفر  ترک بیا    جان  یار    الا   وـــــــک   بدر  سر   از   جاه
ی   خیال   دیگر کو   یجای   خوده   فکر   بیا                  تــــــامــــــــخ   عقل   و   جاه

۞   ۞   ۞  
ــــک   یاسمن  و   گالب    تماشای                  کو   چمن   سیل   بیا  یارجان   الا    وــــــ

  سھ بوسھ زلب بخشش بما کو دو                  پیش گلها  را   خود  حسن    زکات
  )از هرات(

۞   ۞   ۞  
  ببینم   دل   رادــــم  هستیم    جوان                  منشن   اــــــیکج   اــــبی   جان   یار  الا 

ـــــه   لـــــگ   لـــثــم  ادا ـبــــــم                  نو رسیده  جوان    هستیم   جوان م  ردو ــــــ   بم
۞   ۞   ۞  

  کرده   ھـــــــــک  گریزانت    من  از    ترا                  کرده  ھ ـــک   پریشانت   یارجان  الا 
ــب  ھ ــــــــــم  یار    ازل     از روز  تو    ردهـــــــک   ھــــــــــک  پشیمانت    مـــــنمیدان                  ودیـ

۞   ۞   ۞  
  و چندانــــما ت با    قیـاشـــــع   نکردی                  انــــپریش  دیدم  ترا    جان   یار   الا

ی دروغس   ر زمنگ  شنیدی    نشو چشماتھ قربان  اــــــــم  از  ھـــــخف                  تـــچ
۞   ۞   ۞  

ــــن  بدست                   ردیــــک ام ــــــخ  عقل جان تو   یار الا ــ ـــــــــک   امــــــپیغ   اکسانـ   ردیـــ
ـــــــــب ــ ـــــــن   دستـ ـــــــن  اکسان ـــ ــ   ردیــک  ام ـــبدن   راــــــم  رسوا   وده ــــــخ                  مسلمان   اـ

۞   ۞   ۞  
یــح  دامــــــک                  رمیدی   ھـم   از  چرا   جان   یار الا   ھ شنیدیـــــــاز م بدی    ر

ی  خو   مھ  ـــــــب  را    محبت  و  ر ـــــــهم  را ــــــــــچ                  با تو نگفتم   بدی   حر ــ   ریدیـ
۞   ۞   ۞  

ی بھ نشھ جان چطور   یار  الا    پایت میده میشھ زیر  ها   ریگ  کھ                  م
ــکــیـــــــم  چشمهایتھ   ف تعری  پدر  ــــــــــج   ھــــک                  ردــــ م   ورۀـ   نمیشھ  پیدا   دخ

۞   ۞   ۞  
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  ھ مایمــا مـــــــب  رـــپ   الشتــــــــب   سر                  مایم مھ   خ با   جان   یار  الا 
ــــپ  بالشت    سر ــ ـــــت  ر ـ ــ ــ ـــت گل   از کھ                   بخمل   وشکـ   مایم  مھ  ازه تر باـ

  )از هرات(
۞   ۞   ۞       

ــــــمـــــث   یـب   ال                  جدایی  دارد   خطر    جان یار   الا  ـــــــج    دارد    رـــ   یـــــدایــ
ــب   داییـــج  داره   خ    بی   مرگ  کھ                   نشینیم   یکجا   وــــت   اوــــــــا مــــــــا تـــــــیـ

  )ازهرات(
۞   ۞   ۞       

  ادر هســسرت عاشق شدم بی م                  و الغر هس  سفید   یار جان  الا 
  هس      مـعال   دو   از   برایم                  انــــجسرت عاشق شدم من از دل و 

۞   ۞   ۞  
ی   قرضدار    شدم                  رچ دارهــخ  عرو    جان  یار   الا    داره  برچ و خی
  بندد  د ـــــــعه   هم  تو   و   ما    میان                  بندد  د ــقع  مال    ھک   مسجد   بیا

۞   ۞   ۞  
ــــــگــب                  اییــــجـــــک  رخاری ـــــف   انــــــج  یار    الا   اییـــــجــــک   مرواری   وق ــط   ردنـــ

  اییـداری کجــــبھ خواب دیدم بھ بی                  بگردن طوق مرواری چپ و راست
۞   ۞   ۞  

  ودـواهر خــــبھ همراهش کنم من خ                  مادر خود   رستمـــــف   جان  یار   الا 
ـــب   کند   طلبگاری                   واستگاری ـــخ  با   مادرت   بھ پیش    و زاری   ذرـــع   اـــــــــ

۞   ۞   ۞  
  ق شویت خو خندان هس یانی                  دان هس یا نیقدر ان ــج  یار   الا 

  یانی  هس   پشیمان   راس  بگو                   ت بودتقسمتو شوی کردی نصیب و 
۞   ۞   ۞  

  اـــب   وـــت      جهان   خوبان ز                   تو با  تر   گالب   جان  یار    الا
ـــجمل   یانم ــــــاشــــــــب   رــــــــــــــــوهـــــگ   ھءـــــــدان   لـــــثـمــب                  مـــــــــــالــع   شوقانمع   ھــــ   یـ

  :ویا
  با   وـــــت      جهان   ز خوبان                  باتر تو    گالب  جان    یار   الا
ـــــــــــم ــ ــــ ــــلــجم   انــیـ ــ ــــگوه   دانھ   یگانھ                  اــــیــــــدن  ان ــــــــــزیبای   ھــ ــــت  ر ــ ــ ــ ــ   اـــــــــب   وـ
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  ندارم ان ـــــــمهم شده   امـــــــش  ازـــــــنم                  بیتو جان ندارم کھ   جان  یار  الا
ـــــب                  اشقــهمان عم  شوی   یکشب  اگر ــ ـــارم   داــــــــــــــــــــــخ   بارر دـ ــن  ان ــــــــــ   دارمـ

۞   ۞   ۞  
  است  روان آب  شرشر    سراسر                   الایار جان کھ میلھ ارغوان است

وند بھ سوی پغمان  صبحکی   ن استآن مهربا غم  در   دل من                  م
۞   ۞   ۞  

ـــبک   البـــــــــگ   گل                  مبارک باشھ بختت  جان  یار  الا   تختت  دور    ارمـ
  تختت  دور  ده  خودم گل می شوم                   نداره   بوی    ارمـــــــــبک  الب ـــــــگ  گل 

۞   ۞   ۞  
ن  سر                   دیدی بیچاره    مرا   جان  یار   الا   دیــــــدی  اره ـــــــپ   ارهـــــــم   آست
ن  ر ـــــــــس ــــــم   آست ـ ـــــخ                  ژنده   دهــــژن   ارهـــــ   وده هوشیار مرا دیوانھ دیدیــــــ

  :ویا
ن  سر                   بیچاره دیدی  مرا    جان  یار    الا ـــــــم  آست ــ ــــپ  اره ــــــ ــ   دیــــدی   ارهـ
ن   رــــــــس   دیـدی دیوانھ    مرا   خود  بچشم                   ندوزد   سک   ماره   آست

۞   ۞   ۞  
ــــــی الا  ــ ـــــــعــــت    هللا    ودــــــــــــــــش   انتـبـــــــنگه                  باال برزینھ   مشو ان ـــــــج ار ـ یــ   ا
ی    ترا   ردمـــــــــم  ر ــــــــاگ ـــــــدا کـــــــــخ                  بگویند   چ ــ   اـــــیــــورش کند در روی دنـ

۞   ۞   ۞  
  نمی از آن خوب  تو خوب هس                   دری  ردمـه   مکن   یارجان  الا 

ــنــــــمــــدش  ال  ـــــت   انـــــ ــــ ـــ ـــیـــمـــــب   وـــــــ   ھ هرچند می کنم از من نمیـک                  رهــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــمیگ  ان ـــــــــس  ر ــــــــکبوت                  نامت  قربان   منم   جان  یار   الا    ببامت   ردمــــ
ــزب   وکـــــــن   وـــــــهم   قربان  مھ                   ما ک نیست خانۀ  تو میگویی بھ    انتـــ

۞   ۞   ۞  
  دارم  بھ هر جا با من سیل تو                  خو میل تو دارم مھ   جان یار  الا 
ـــچش   کــبی   ارزد   نم                  ردهـــــبگ  پیکر    ری ـــــــــپ   مـــــــالــــــــع   کل ـــــگن   مــــ ــ ـ ــ   ارمـ

۞   ۞   ۞  
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  انتـــردی بجـــــکھ رخت سرمھ یی ک                  امتـن  ربان ــــــــــــق  مھ    جان یار   الا
  پشتیبانت  ردان ــــم   شاه  و   خدا                   قومت دشمنت شدتمام خویش و 

۞   ۞   ۞  
  وفاره  دانی نم   هس  خورد تو                   شنا تو ماره  نم  جان یار  الا 

ــــن                  دام تو گرفتارھ شدم جون مرغ ب ــ ــــــــســدانـ   ارهــنـــآش   اســـــپ   وـــــــــت   یـتــــ
۞   ۞   ۞  

ی                   ز عشقت دال گشتم  بودم  الف  ی    بودم  گ   گشتم   الــــم   پا  و
ـــــب  ی ـــــــگ   بی بال گشتم   پرو    بی  ز عشقت                  اــاــــــــــــــتــــــــلســـگ   میان   ودمـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــاله ــ ــ ــــبگ  در    یـــ   گشتھ نتانھ  خود  یار    اـــــب   ک                  ھــــــانــــــــــــــزم   یا   رهـــیــ
  ھـــــــــانـــــــــھ بخـــــــــانـــــــــرن خــــــــره می بــــــــــــخب                  سوزهــب  کمپ هایش   تخم   ال

۞   ۞   ۞  
ــــــن    زار   م ــــــــــــــــــالـــــــــــن    زار    ال ـــــ ــ ـــــــدی   ب   را   مرادم                  امـ ــــــــــــالـنــن   رــــــــگــ ـ   مـ

ــــایم  اول                   ھ ده ای دنیا دو چ استــــــمرادم ــــــی  دار ــــــــدی   دوم   انــ   ارمـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــی  ی ـــــــاله ــ ــــی    یـــــــــــــاله   اـ ــــــج   روز   مـــــــــــغ  کشتھ   مرا                   یـــــــــــاله    اــــــــــــــ ــ ـ   داییــــ
ه دار   ال ـــــــــــــبم   ایتـــــــه   پ ــــــانیت کــــــــــــــــنم م                  رن ـــیــ   انھ براییــــھ از خـــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــا   الهـــــــــــــی    ـــــــــــا    الهـــــــــــی الهـــــــی   یـــ ـ ــــــم                  یــــــ   داییـــــــــج   روز   غم  تھ ــکش  را ــ

ــــانـــــــــج   دشمن  ال  ـــــل مـــــــــثـــــــبسوزه م                  وزهــــــــــــــــبس   مــ ـ ــ ی درــ ــــــــک  ا ــ   راییــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــیا ـ ـــــــــا    الهــ ــ ـــــــــا   الهـــــــــــــی    یـــــــ ــ ــــط   مندار                  لهـــــــی   یـ ــــــــیک   اقتـــــ   داییـــــــج   دمـ
  هجران ندانی   و محنت   رنج   تو                 و روانم روح    تھـــــسوخ  دایی ــــــــــج

  )هرات از ( 
۞   ۞   ۞          

ه  گندمک  امروز منم   بگذشت   حیف عمرم کھ در غری                 بدشت س
ــــی مرا اگر   جهان   خوبان   حد بگذشتو ستم زمانھ از جور                  اد کنندـ

۞   ۞   ۞  
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  کرد شادی بگرفت و غم بما روزی                  کرد ال فلک بما چھ دلسوزیامس
  کرد  پو  نوبت کھ بما رسید سیھ                 امھ سفیدـد بھ تن جیمردم همھ پوش

۞   ۞   ۞  
  یار مھ  کردن    رم جداــــــــب   از پیش                 کردن یار مھ  امشب چھ شب است نکاح

ــــــــــی  کردن    ضار   زنکا   کار                  وزهــــس می   راغــــچ   باالی   در خانھ ــ ــــــم   ارـ   ھــ
۞   ۞   ۞  

  گزید  مار  یا  رنده خوردیا گرگ د                 ما نرسیدر امشب چھ شب است کھ یار ب
  نشنید  شاید کھ صدای قلب ماره                 ی مار گزیدن نی گرگ درنده خورد و 

۞   ۞   ۞  
ــــــب  انار     بیگانھ را خوب است وطندارمگ                 ارـــــــان   داره   خوبست   ھـــــــوتـ
ــــــبیگ   را   انھـــبیگ   نگ ــــــخ  پس                 می   ھــــــانـ   می  ھــــدیوان  نـــــــوط اک ــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــان ـ ــــب  ار ـ ــ ــــــــــت  اغ ـ ــ ی    وـ ـــــشی  خی ـــب   دـــلــخ   میوه   مــــــــــــــه  ار ــــــــان                 رینھـ ـــــــــــ ــ   رینھـ
ــــن ــ ـــــــگ  ی ر داـ ــ ـــــب  ت ــــــــبباغ  ر ـ   دیرینھ   ارـی   باغبان   رـــــــــــگی   راــــــــــــم                 انیـــبـــــــاغـ

۞   ۞   ۞  
  کند   راــــــم   بیخ   مــــــارکـــــــــــــــــــــــــجدایی ی                 سمرقند سیب   ،تاشقرغان   انار

ه   در   تش آ  در                  هرآنکس کھ او را از من جدا کرد   اسپند   مثل  بگ
۞   ۞   ۞  

  ردهـــــــک  دیوانھ را ــــــــم   باریک   کمر                 ردهــــــــــک   ھـــــــــــــدان   نگیت  دان   ار ــــــــــان
  ردهـخانھ ک   این  در    از   اشارت                 سالھ دخ  چهارده  باریک   کمر

۞   ۞   ۞  
  است گرد دو لبت بنفشھ زار بلخ                  اندر دهنت  و دو دندان چرخست

اری هفتاد                  کنم  س   نتدر چم بروم   تمفگ   بلخ است یک دیدن تو 
۞   ۞   ۞  

  جگر نیست  غذای من بجز خون                  نیست  سحر  ه بجز آ   من  انیس 
  اثر نیست  بی   عاشق  زار    آه  کھ                  دــدانــب   اــــــــــت   وزشـــــــــبس  خداوندا 

۞   ۞   ۞  
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  صمحمد  ا ـــــی   مقامت   مکھ   دوم                 صیا محمد  نامت   بھ  نامم    اول 
ــــــتدف   رـــــــــس  وم ــــــــــــس   صیا محمد  غالمت   من    بچهارم                 انیـــــمــپیغ   رــ

۞   ۞   ۞  
  نظرت  از  مو ر ـــن  من  برود دل  ر ــــــگ                 گذرت دم   ست گلم خاک شومو د یا

هــــوه هکب فلک  مره  اکـــــــــــخ این  ـــــــــــــورخی                 ا ب ــ   ز شوم بیشینم دم دان درتــ
  )از پنجش( 

۞   ۞   ۞      
  یردــک  نوازی   لطف و کرم و بنده                 بعشق را کردی  مرا   تو    اول 
ن  دوست  ای                  رگزـــه  ندیدم   تو وفا در دل   من    سازی کردی ھزمان بب

۞   ۞   ۞  
  بیتو  کبابم   ر ـــــــــــــگــو ج  وختھــــدلس                 بیتو ارم ــــــانتظ در  عزیز   انــج ای 

  بیتو وابم ـــتو خ  بھ بس  هر شام                 افتادم دا ـــــــــــج دوستیت  سر  اندر 
۞   ۞   ۞  

  بینم  بخوابت   نو    اه ـــم   مانندهء                 بینم آبت اندر  جان در  ای جوره 
  ره از شرابت بینمـسرمست شده ت                 از ایــــن  بخواب   وــــــــــن هاـــــــم  ماننده 

۞   ۞   ۞  
ـــدی خـــــــآشفتھ ک                 دربر  ھ گرفـــان خانــــای جوره ج ـــ   رــــتــفـــــبمثل ک  دهــ

م از لب م از تــــــآهس                 جر  شاهی شوم و تره بگ   ک پرــزه یــنری  ھــــتھ بگ
۞   ۞   ۞  

  ھـدیوان  مرا کرده   تا  سیھ  چشم                 را دانھ دلم مرغ   لبت    الــــخ  ای 
  ھــبگویم یا ن   تو  با    سخ   دادم                 اییــای روح وروان تا تو چھ میفرم

۞   ۞   ۞  
  زنده جدا  شدیم خود  از یار عزیز                  خدا  گفتیم ای خانھ برا آمدیم و 

  ت مراــم سفری کھ آمدن نیسکرد                 کنید  اد ـــــــــی   مرا   و برادران   یاران
۞   ۞   ۞  

  بگ   دیوار   از سر  مرا    سوغات                 خالھ جان مرا یار بگ   دخ   ای
  بگ  دار ـوی  تو    خوده   آمدنم  تا                  می طلبند  امشب کھ مرا جایی دیگر

۞   ۞   ۞  
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  پناه کرد روشھ   عقربی  رومال با                  راــــــس   درارهنگ   زردینھ دخ  ای 
ن هللابگفت بر گشتھ                  از سوز دلم گفتم خدا بیوه شوی    بھ غمزه آم

۞   ۞   ۞  
ــــــت ره  قرمزی   ابریشم                 اشمـــب  ارشره ی بافنده   دخ  ای ــ ـــــب ارش ـ   اشمـ
یر کوی بما  وه شست ب ن ـــم ـــــــب کنارش  در   نورده  ماننده                 ھ شستـ ــ   مـــاشـ

۞   ۞   ۞  
  ری ــــــسوزان دل و کباب جان و جگ                 ری ـــب شکـــدخ همسایھ عجب ل ای 

ی ـــــمن در غم تو هالک و ت                 هر لحظھ من احوال ترا می پرسم   و بی خ
۞   ۞   ۞  

  تــــبچھ اش در دس  گوشهای بناز داره                 تـمس  بمشر   ای  ای در کھ در امده
م   شھ  بچھ  مبرو   گفتم   منست  قصد  در یک مرد قماری ای                  از دست گ

۞   ۞   ۞  
ــوتـــــک  در آمدی   در کھ   ای ـــــت                 دامن  ھــ ــ   ا منـــب  ا نکردیـــــــــــوف  دل ز تۀ ا و ـ
  نــــــــــــم  اـــــــب  نگف  راــــــــچ  اول  روز  از                  وده استــدلکت فکر جدایی ب ر اند

۞   ۞   ۞  
س  از  تو  من  دل  ای ن و بر سایھ                  این کار ن س از   گل نش   خار ن

هقص  بھ  کھ تره هرکس  ن ب س  دار و از   بمان  قدم  مردانھ                 د کش   ن
۞   ۞   ۞  

  بی لعل لب تو میخورم خون جگر                 ت ترا زحال ما نیست خسای دو 
ـبف   سنگ  من    نالھ  از    رـــــــاث  چــیــه  ندـــــــک نم   وــــــــــاندر دل ت                 آید  اد ــــــــریــ

۞   ۞   ۞  
ین از                  و رسیدن مشکلـــت بھ پیش تسایدو    کلـــــتو شنیدن مش یک حرف ش

  جان دادن از تو گپ شنیدن مشکل                 انــو خریدن آســــــــدل دادن و مهر ت
۞   ۞   ۞  

  ر پیالھ را مالھ کنیمــــــجگو ان ــــــاز ج               ت بیا هردو مان نالھ کنیمسایدو 
  کنیم  ارهــــپ  را  پیالھ  بزنیم  سنگی                 جگر پیالھ کھ مالھ نشداز جان و 

۞   ۞   ۞  
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  گرفتارم کرد  بغم  رخت سودای                  کرد  بیمارم  تو  محبت  تایدوس
  بیدارم کرد  زخواب ت  خنجر زد                  در خواب بودم پیک خیال تو رسید

۞   ۞   ۞  
  استــــــــــنشستنات از باعث ماین گوشھ                  ت محبت تو چون با دو هواستایدوس

  این غربت مردمان اندر سرماست                 دانمــــاین گوشھ نشستناتھ من می
۞   ۞   ۞  

  بینم کی  را ـــت  کھ  آنم حسرت   در                 تو غمگینم  از فراق  کھ  ایدوست
ــــت ــ م ھ ـــــــک م ــرسـ ــــانــــــــخ  در                 تروی  و نبینم  بم ــ   نیمـــــتن مسک  دــــــنگنج  ھـ

۞   ۞   ۞  
  چھ شد  مهر تو کجا رفت و وفای تو                 تو چھ شد  ای رفتھ بھ شهر وعده های

  تو چھ شدھ رخسار صفای نای آیی                 آرد  روی  ایــــبج  آخر  تو  ت  این
۞   ۞   ۞  

اب شده                 ناب شده  ای روی تو گلگون ز می   و زخون دلم چو اللھ س
  شده  آب  جگر  تو از آتش عشق                  درون  تو سوز  بسنج از چشم ترم

۞   ۞   ۞  
وی گوش تو کرسیاه تای زاغ  ین  ارک ـــــــــی  ھـــب  مرا  احوال                 و م   بر ش

  جداییمھ بگودوم کھ شیش داغ                  وـــاول کھ شیش نالھ و زاریمھ بگ
۞   ۞   ۞  

  ستان دل منهدل تنگ شده ده راه کو                  من دل  درختان  ای سلسلھ برگ 
  بیک مسلمان دل من  شده پابند                  بروم ستان هکو  ز ا قصدی کردم 

۞   ۞   ۞  
وی کھ   ایطور    ارــــــخلد خ  کھ در پایت  تر  نم                 دیوار  ایـــپ  در  م
ـــــبیم  درد دوای  ـــاشـــــب   ھـــــــــچ   ارمـــــ ـــــــمــــبی   درد   دوای                 دــ ـ   ارـــــــــی   دنــــــــدی   ارــ

۞   ۞   ۞  
وی  کھ ایطور  وی  زیارت                  نگاه کن ایسو   م   نــــــــــــک   دعا   را  ما    م

ــزی ـــــپ   روی  می    ارتـــــــــ ــ ــ ــــپ   ایــــ ــــــــیـ   کن  ما   اسپ   رکاب   در   پا   بیا                 ادهـ
۞   ۞   ۞  
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  زردم   برنگ   زعفران   همچو گل                 پردردم  دل  القانـــــو ت قندوز   ای
  خون از جگرمآب از دو چشم ریزد و                  هرگاه کھ بھ یار مردمان می نگرم

۞   ۞   ۞  
ـــــم  چنگھ رشتۀ   کجت  ابروی                 ھـــــــــــمان رنگھ   ده  گل  تھ کرتۀ   ای ــ   انھـ

ی  یا  تو  شنوم می  من    انھــــــم  گرنگھ  سنگ  نوت  یار ای                  ر نو میگ
۞   ۞   ۞  

ن تو ش  تو گندم سرخ                 ای کرتھ کبود من بھ دین تو شوم   ومــو من زم
ن تو ش                 تـــــــــاس بسیار   دروگرا شما  پیکال    ومــمن مرد فق خوشھ چ

۞   ۞   ۞  
ــاین بام بلنده می بی ب ـــاین کرتھ سفیده می بی ی                 ام منستـــــــــ ــــ   ار منستـ

ــــــبیست سالھ شاین کرتھ سفید یکصد و    دهـــــــش بیچاره   من  نصیب آخر ده ده             ـــ
۞   ۞   ۞  

ن یار خوش است و شت دراز ای د   است   از خوشصد برگ سفید ریزه پرد                 رف
  این یار وفادار بھ گلزار خوش است                 تـــاس گریار شوی یار وفادار خوش 

۞   ۞   ۞  
  نیست ما  بر  دلش   بدخشانھ این لعل                  سرش پیدا نیست  سمرقنده  این سیب

ی    جراحتش پیدا نیست  بچکد  خونش                 م ایاکھ زده راست میان سینھ ت
۞   ۞   ۞  

ــــــای ی ینھ   ارکــ   رمـــــــــابریشم شیس است بدور کم                 وطنم  از   دور    س
  برم   ده   ایییب  کھ   ندارم    ارمان                 رمــس  بھ  میایھ یار   خیال  کھــــروزی

  )از پنجش(

۞   ۞   ۞  
۞   
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  ﴿ ب ﴾ 
  

ـــــــآم  بباغت   بچینم  سنبل    مـــــــــه  شببو    لــــــــــگ                 مـــــنـــبچی  لــــــــــــگ ا ـــــــــت  دمـــ
ـــــــب ــ ـــــــــان   ھــــــــــکــدیــامی   ھـ   ببینم  رویت    دهم  ل ـــگ  بدستت                 ییآ   اغــــــــــــــدر بـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــم   ای   اـــــــیـــب   ببالینم ــ ــ   سراسر  را    دل  ھء ــقص  م ـــویــــــــــبگ                 رــــــــکــــــیــپ  اه ــــــ
  سر  از  کندم    بر  گی  زنده   امید                 تو دل گرفتم  از  کھ  روزی   در آن

۞   ۞   ۞  
ن ــــــی رفتار  غمزه و  بر    بب ــ   خرامان   آید   می  کرده    خرامان                 جان  ار ـ
ـــزل  دو  ی   فـــ نـــــــــخ  ن ــــعن ــــــپ                 را   ویش ــ   انــــــد پریشـــــــــــرده می آیـــــــــریشان کـ

۞   ۞   ۞  
ن  س ان    میان                 کھ داره سنبل  ر جهان  د ب   داره ھ ــــــــک   اکلـــــــــک  دخ

ــــــــــک  بلبل    الیدنـــــــــن   مــــــــــــغ                 جوش است بھ پیش گلفروشان جمع و  ـــ   داره   ھــ
۞   ۞   ۞  

ــــق   پیش   روم                 اییـــنـــــــــح  زرد   ھء ــــــــامــــــــج   مــــــــــبپوش ــــــب  الیت ــــــ ـ ـ ــ   داییـــــــــگ   اـ
ـــــــــــب                 اییـکج  از  سائل کھ  پرسند   اگر ــ   داییــــــــــج  رسانیده روزم   این ھ ـ

۞   ۞   ۞  
ــــــبج ـــــن ایت ــــــغمه ینھ س  در ز ــــ ــ   دارمـــــــن   تـــــاالیـــــــــب   و  دـــــــــق    وایـــــــه                 دارمـ
  دارمـــــــــن   اشایتــــــــــو تم  ل ـیـــس  بجز                  دیگر   مانار    دلـــــب   اور ـــــــــــــب   نـــــــبک

۞   ۞   ۞  
ـــــبخ ی                 برویی وــــخ درس   اــــــــــــم   واندیمـــ   بویی   ردیمـــــک   حسن   از باغ   گ
  کدیم دربارۀ عشق شست و شویی                 دیگر  ای ـــــــــــــه   دف   اوراق   ھــمـــه

۞   ۞   ۞  
ـــــب  دیگر   ره  جوانی    یابی   نم                 ازــــبخوان یار جان بزن طبل و بکن س ــ   ازـ
ی با صد شور و افغ ان  از   و عاشق   از    نیاز                 انـــــهم گفت لی ـــن  دل   ازـ

۞   ۞   ۞  
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ی                  خو برویی   درس   تو  گر  بخوانی   وییــــــــب   حسن   زباغ   گر   را  گ
ــــــهم   وی ــش   عشق  شراب   در   ی بگ                 رـــــــــــدیگ   ایــــــرهـــدفت   اوراق  ھ ــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــب ـ ــ ــ ــــدرگـ ـــخ   اهـــــــ ــــــــب  دا ــــــــ ــ   سویم   ھـب   آیی  دیگر    یکبار  کھ                  مـــــــآرزوی   ودـ
  مـــــــــــــرویـــــــب    تـــــــــفـزل    شبنم   ر ـــــــــزیـــــب                 وـــــــبزان  و ـــــــــــــزان   لبم   رـــــــب   لب   ن

۞   ۞   ۞  
  رفـــگ   غافل  خوده    دیدی   مرا                 گرف   سنگچل  ازکت ــــن   بدست

سیدی ــماــــــــش  و    صبح  ز آه    ن   گرف   دل   وــــــــــت   یارکت  ز ا  چرا                  مـ
۞   ۞   ۞  

ـــــی م الیقت  نبود کردم   بد چھ                  زهر بسیار بخوردم   خود بدست  ــ   ارـ
  گرفتار   غم  با    شده   وت  ق ـــرفی                 ریــــــــــغ  ایــهــــــــبملک رف  ودت ــــــــــــخ

۞   ۞   ۞  
ــــب انھ ـــــــخ  مـــنــــک  می دایت ــص                 کجایی  ان ــــــج  رادرــب   انـــــج  برادر    اییـــــیـ

ن   ادهــتــاف   راـــــــــچ                 وزهـــبس  ن ـــــدشم  ۀ ــــــانــــــــخ  بسوزه    داییــــــــج  ا ــــــــــم   ب
۞   ۞   ۞  

  نـــــجان چھ آسان میدهم م کن نگھ                  نـمیدهم م   جان   خاطرت  برای 
ن    م   جانان  تو    نــجانان میدهم م  راه  در  جان کھ                  بشنو  و  بنش

۞   ۞   ۞  
  دستت  هردو    بند  سفید   بادام                  تتــصنما دلم دو چشم مس  برده 

ــــپ  ادر ـــــــــــــــم ــ   تره کی خدا نمیکرد هستتاز خور                  ندادن بمن  ره ــــــــــت   درتـ
۞   ۞   ۞  

ـــانـــــــج   نبود     وــــــت    اهـــنــــگ                 نـــم  دیده     با    تو    جای    برف   من    انۀـــ
ـــــب  داــــــــــخ   حکم  ھهم                 بود   داـــــخ   مـــــــحک   نبود  تو   گناه    من   دیده  ا ـ

۞   ۞   ۞  
ـــب ــ   نــــخ ک   ز احوالم   را   خود   دل                 نــک   رـــنظ   من   رانـــــزعف  رنگ ـ
ـــــــدل   روی   ز  م ـــــــپیش  ا ـــــیــب ـــــنــ   و غم را مختصر کن  رنج  این  بیا                 وازی ــ

۞   ۞   ۞  
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  و باشمـــپای ت بر کف   شب رو  بھ                  مــــاشــــــو بــــت   تماشایی   درـــــــــــــــان بروز 
ن است مرا مقصود از   باشم  وـت   دلجوی    سنح  خراب                عشقت هم

۞   ۞   ۞  
  است  بکار مردی   عاشقی  بھ کار                 و غبار است  چنگ  آسمان  بروی

ــــع   ارــــــــک  بھ    ار استـبھ نامردان رفیق بازی چک                 دالور    ردــــــم  ی ـــــــقــاشــــ
۞   ۞   ۞  

ل من کھ را   بزن نی                 دل منغم دارد    کھ  را   نی  بزن    دور است م
ی  ر                  مگردان را    مقامش   را  نی    بزن    دل من   میخواهد کھ    نو

  :ویا
ل من  بزن                  دل من  غم دارد   را کھ  نی    بزن    نی را کھ دور است م

ـــــــمگ  را  امشــــــقــــــم را   بزن نی ـ ــــھ تـــــــک                 ردانــ   ی دود از دل منـرون کنــــــا بـ
  :ویا

ل                  من  دل  دارد  غم  کھ را   نی بزن    من بزن نی را کھ دور است م
  همدل من   یار  افتاده   دور   کھ                  ردانـــگــرا م  امش ـــــــقــــــم  بزن نی را 

۞   ۞   ۞  
ـــــــی  مکن    مفراموش  اما    بکش ــ   هم آغوشم مکن یار  نومیدی بھ                  ارـ
  مکن یار  گلپوشم   خویش  بداغ                  نـــــــم  خرمن  سوزانم  آتش   مزن 

۞   ۞   ۞  
ـــــــــی   ـرهــــــپی   رمـــبگی                 بھ پوزه  پوزه  بکوه   کوه  بگردم  ــب   ارمـ   دوزهــــــــــــــ

ـــــــــاگ ـ هن   آن  ر ـــ ــــی   پ ـــــن  ارم ــــ ــزن                 دوزهـ ـــــمــم آتش هـــــــــ   وزهـــــــم بســـــــــالـــــــھ عـــ
۞   ۞   ۞  

  را   نا ـــــــا آشـــــــــــن    دل    مـــــــــــویـــــــــــــبج                 ا راـــه  پسکوچھ و  کوچھ   بگردم
سم و ــــس  و هر   گویم  نشانی  ــــگــم                 ب ــ ـــــــــنگ   مــــــابــــــــی   رـ ــبیوف  ار ـ   را  ا ــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــآغ  در ترا   تـــاب ر بگذا ـــ ای تو می نوش ش  ساغر  از                 ومـــــش  وشــــــــــــــــــــــــــ   ومــل

  آنقدر بیوسمت کھ مدهوش شوم                شذ من تو باطل از میان   مشر   چون 
۞   ۞   ۞  
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ـــــــت                 دارمــــن   زر    نـــــم   ادرتــــــم  با  بگو  ــ ـــــــو زی  ل ــــــفــمح   وانـ ـــــــن  ور ـ ــ ــ   دارمـ
ـــــب  کنم   می   روــــــع ــــپ   رانـــــگـدی   نــعــزط                 ام آبیـــج  ا ـ ــ ـــــن  روا ــــــــــــ ــ   دارمـ

  )از هرات(
۞   ۞   ۞  

ـــیــب   ورمــــــــــــُح   ر ـــــــدلب   وئیدـــــــبگ ــــــــــن  د ــــــــیــسف                 دـــــــــایــــ ــ ـــــــــــــبُ    ازکـ   دــــــــــایـــیــب   مر و ــ
ـــــگ  ر ـــــــــــس  رــــــــــــب   نگارم                 را  ما   ابوت ــــت   برن   ھ ـــــــــــک   بوق   دــــیایــــب   ورمـــــ

۞   ۞   ۞  
ی   کھ                 را   ما  اد ـیــص  در ـــــــــاینق   وئیدـــــــــبگ   را   اـــم   فریاد  بشنود    گا
ـــــم   ادـــتــــــاس   داـــــخ  بیامرزد                  ردمــــــنک   تعلیم   قـــــــعش  از  بغ   را    اـــ

۞   ۞   ۞  
م                  الییـــــــــط  زرد   ھء ـــــــــــــمــکــچ   رمـــــــیـــبگ   هوایی   مرغ   از   دـــــــــــاصــــــــق  بگ

م ــــــب  ل ــــــــگ                 فرستم  پیشت    اصدیــــــق   بگ ــ ــ ــــایــیــم   یــــــــک  بلندم    االـ ــ   یــ
۞   ۞   ۞  

م   یالــــــل  آخ  ویمـــــــــگ  قــــــعش ور ـــــــــش ز                  راصحمجنون راه     همچو  بگ
  با سنگ خارا   نمز    را   خود  سر                  ز دستت با خس و خار فریاد کنم

۞   ۞   ۞  
ــــت  بال   بودی    بال ــ ــ   دلـــــای   گش   رــــــباتو دل  قشنگ                  ایدل   گش   رـ
  گش ایدل   تر   بیوفا  اول   ز ــــــــــک                 دل آرا خو ــــھ دیدی از من ای شــــــچ

۞   ۞   ۞  
  ار وطن از اللھ و ریحان خوشــــخ                 بلبل بوطن تخت سلیمان خوش

ی میکردف کھ بھ مصر ــیوس   امی شد بھ کنعان خوشاش گدــصد ک                 پادشا
۞   ۞   ۞  

  زرد بود رخم   نگ ور   بیوط   از                  برگ بودبلبل بوطن چون گل صد
  مرگ بود از  بدتر   غری ای حال                  چون ای غری   مردم میگن حال

۞   ۞   ۞  
ــــب  بلند  ــــت  گیسو    تار   فتاده                 دــــــنـق   بتــل   ریحانی   االیـ   بند   کمر  ا ـ

ـــــــــاگ ـــ ــــــــــــم  از   ر ـــــــ ــ ـــــــت                 نشی   رــــــــــاالتـــــــــب   اـ   خداوند  ردهــــک  بمن قسمت   راـ
۞   ۞   ۞  
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ـــب   بلند   دندان خود کنو ب ـــــــرا س از لـــــم                 ود کنــــمهمان خ  مرا   االـــــ
ـــــاگ   بکش خنجر سرم قربان خود کن                 اییــــــــــوفــبی   بدیدی   من  از   ر ــــــــ

۞   ۞   ۞  
ــب   وزتـــــــــــس  ھــسین  عشق درد  بنازم                  فروزت   بــش  س  م چش   نازمـ

  هنوزت  میدارم   دوست   هنوزم                  شکس  مـــلبـق   ھشیش   چھ  اگر 
۞   ۞   ۞  

ــــــت   بنالم ــــــم   رـــــسح  ا ـ ـــــب                 لـبــــــبل   انندـــ   لـــــــــــگ  رمن ــــــــخ   نشستھ  وازه ر دـ
  لــــــــگ   چھنغ   لــــــــثـــــبم  اره د  دهن                  رگس مستــدو چشم داره بمثل ن

۞   ۞   ۞  
وی ایسو نگاه کن  سو  آن  بھ ـــت گرفتار                  م   نــــــک دا ـــــــــخ  رســــــت  ام  وـ
ـــــــــــت تار ــــرفـــــــگ ــ ـــسـام یک  وـ   کن  نگاه  یکبار   من    زرد  برنگ                  میشھ  الـــــ

۞   ۞   ۞  
  بلبل من  ای  شوم    قربانت   مھ                 من   لــــــــگ   آمد  ار ــــــ   دـــآم   ارــــ
  من دل   آمد  بجوش  تو  ز عشق                 ھ قربانت شوم ای بلبل مستــــــــــم

۞   ۞   ۞  
ـــــی   ای   الا   دـــــــآم  ار ــــــــ   وانیــج   حیف   غمت  از  ردم ـــــبم                 انیــــج   ارــــــ

ـــع   برای                 یتسخاوت کن دو سھ بوسھ زرو    نشانی   نــــمسکی   قـــــاشـــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــآم   ار ــ   دـــ   ل منـگ  آمد  و کار    شتک   زمان                 من   لــــــگ   دـــآم  ار ـــ
  آمد گل من  شمار   بی   گلها   کھ                  رویم س شگوفھ   جان   یار   بیا

۞   ۞   ۞  
نھ جوشــھ در درخــوفـــشگ                 وشگلپ  سرو   ای  الا    آمد  ار ـــ   تان م

ــــمھ قربانت ش ین مــ   دیرینت فراموش  یار   این  مکن                  وـــــوم ای عن
۞   ۞   ۞  

  انیـــــمهرب  و   بلطف  ن ــــــک   نوازش                 انیــج   ارــــــی   ای   بیا  د ــــــآم  ار ــــــــــ
ود  گذشتھ    جوانی و    حسن   بما  ماند   نم                  روزه   دو  ر ـــــمــــع   م

۞   ۞   ۞  
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ـــــن   ای    الا   آمد  ار ــ ــ ا    رـب   شگوفھ                 دهــــدی    ور ـ   سر کشیده  درخ
ـــــب  چرا  ــ ـــوف   امنـ   ر لب رسیدهـــــان من بــــــــهجرت ج ز                 داری ــن   داری    اـــــــ

۞   ۞   ۞  
  زد ھ سر ـــــــــــــــــــیارجانم ب  ودایمرا س                 دسر ز  اللھ    ها   بکوه   آمد   ار

زد  پیسھ   بیک    یار   غ  بھ                  باشد   ارـــــی   باشد   هر چھ   بدنیا   ن
۞   ۞   ۞  

ـــج  ار ــــــــی   ای   یاـــب   دـــــــــآم  ار    انی دو   رــــــه  رویم  لـــــگ  باغ بھ                  نیاــــــ
ن تو گل                  شگوفھ ا ــــــــب   را   تـــلــگ   روی   نما   پاسبانی  من  کنم ات  چ

۞   ۞   ۞  
  تـــــگل بجوش اس  باغهای رسو                  تـــار آمد زمان عیش ونوش اس

ینھ پوش است                 دــباش  ی    گل   باغهای  سو  ر   کھ یار جانم گل س
۞   ۞   ۞  

وده   ما   عمر   تمام                 دشت رــس کرده    سر  آمد   ار    بگذشت   ب
ــــگ   غریبان   سرخاک ــ ان آیند بھ گلگشتـــــــرا کــــــچ                 دــــاریــــــبک  ل ــ   ھ دل

۞   ۞   ۞  
  گل پری جان شاخ   در زیر    ب                 توفان  رده ـک   شگوفھ  مد آ  ار 

ان   گل   درخت                 یتو رو   برموی   گل    برگ  بریزه    شوه پیش تو ح
۞   ۞   ۞  

  سنبل   هروئید  طرف   هر    ببی                 پر از گل  صحرا   شود  آمد   ار 
ند ج  پراللھ   ز               پوش کفن    شهیدان   ق   شده ــــــــگلها م ـ ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـ   وشـــــــــ

  )از هرات(
۞   ۞   ۞  

ـــــژگـــــــم  ت    فدای                 گردم  و ــــــت   قربان   مھ   آمد  ار  ــ   ردمــــــگ  و ـــــــــت   انـ
  و گردمـــت   پیمان   و   عهد   فدای                 د خود ایستاده هسچھ خوب در عه

۞   ۞   ۞  
ه ها شد  سیل  کھ   آمد  ار    دــش  آشنا   چون    م   گل و بلبل                 س
یـــبد صچن   بود   م و بلبل   گل   دــو بلبل بی نوا ش  شد وا  گل   کھ                ا

۞   ۞   ۞  
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ی  چو                 بگردم شیدا  من   کھ    آمد   ار ــــبگ   اـــــــدری   بر لب   مر ــ   ردمـ
ا بگ  من   و  جفتند   همھ                  بیابان  در  آهو  و  کوه در    پلنگ   ردمــت

  :ویا
ـــــل در   قمری  چو                  شیدا بگردم   من  کھ   آمد   ار  ـــــدری ب ـ ـــــبگ  اــ   ردمـ
ن                 بگردن  تا ــــــــدس   م   یاران   همھ ا   چسان   م مسک   بگردم  ت

  :ویا
ی                 شیدا بگردم   من   کھ  آمد   ار  ــــدری  لب    در   چو غ   ردمــــبگ  ا ــ

ن  من                دنبگر    اـــــدس   من   یاران  همھ  ا    وطچ   مسک ـــب  ت   ردمـــــگـ
۞   ۞   ۞  

  نباشد  م ـــمات   دیگر   ما  بھ شهر                  نباشد  غم  دیگر   کھ   آمد    ار
  نم نباشد  پر   مادری    چشم  دو                  انیو ــــــــج وـــــــــن   شهیدی  و ــن   رگـــبم

۞   ۞   ۞  
ه   بروی                 آید  بر   جانم  یار    کھ   آمد  ار  ــایــــــنم  گردش   ها    س   دــــ

ه  جوی   در لب   نشیند  ن   م  دیدار   کھ                  پیش س ـــــنم   مسک ـــایــ   دــــ
۞   ۞   ۞  

ـــلــگ   و   گل  مد آ  ار  ــ ــــار من کــــی و  از دل فگند اـــــــــغم ه                 وک  من  زار ــ   وـ
ــن ـــــامـــــــــن  مـــــــویسـ ــ   کو   من   خونبار  ھ ـــــــامـــــن   وابــــــــج                 دوری راه  یی از   ھـــــ

۞   ۞   ۞  
  تــذشـــــبگ زود   هم  اـه  مرـــع  ار                 م از دشتـــــار امد هم از کوه و ه

  سیل گلگشت  ایدـبی   شاید   ارـــنگ                 اریدــــــــکــــــــب   لـــبــنـس   راـــــــــم  ق   ر ـــــــس
۞   ۞   ۞  

ـــــــــ   آییمخوبست کھ در باغچھ بر  چطور                  مـمالی   گشتھ   واــــــــــه  د ــــــــــــآم  ار ــ
  بمانیم  انیم ــــــــــج   ارـــــی   بچینیم دانھ دانھ           سر زلفهای  گل   باغچھ   بھ

۞   ۞   ۞  
  

ـــــب  زار ـگل   و   لــگ                 دــاشـار خوب نیست اگر نسرین نب ن   اـ   نباشد   تمک
ـــب ین نباش                 شرـــــحــــــم  روز    تـــــــامــقی   ردایـــــفـ   دــشت تلخست اگر ش

۞   ۞   ۞  
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ـــــرو بـــــــاب ارو  ــ ــــاران دلفــ   امھ زیب استــــــال نورس من جـــــ                 تـریب اســـ
  سیب استتو زنخدان  رخت باغ و                  فــــــک  از   داده ـــدل  اشق ــــــع   رایـب

۞   ۞   ۞  
  افروز  شیشتھ دل  رادیو   زیر   بھ                  وز ــپرس  بیت  استیشن بخوانم بھ 

ــــحرفم گ تو یک ساعت بھ ــ م افسوس افسوسکھ آخر می                 بیانداز  وش ـــ   م
۞   ۞   ۞  

وند  راه  ھ ایــب   کبوتر   ل دخـــــــبرگ گ  مادر    ھـــــک                 دخ  و  مادر  م
ــنــبشی  ھ ــــــــک                 ردانــــــبگ  نشاه  راــــــــم  انمــــخدا ج ــــوتــــــــبـــک   اهر ر ــــــــــــس   مــ ــ   رـــــ

۞   ۞   ۞  
  ق است خدا جاندلم دیوانھ عش                 بھ این کوچھ جوی مشک است خدا جان

ـــپ آن  ندیدم و   است  دو روز   لب و دندان من خشک خدا جان                 ری راـ
۞   ۞   ۞  

  زیبا تری تو  همھ   از   رخسار   بھ                 وــت  االتری ـــــب   ھـــــــهم   از   باال  بھ 
ــــــبھ خامو سخن ه   وـــــــــت   ری ـــــت   اــــویــــــــگ   ھـــمــــازم از هـــبن                 می سرایی اــ

۞   ۞   ۞  
ــــــرســـــــــپ   بیا   ببالینم   نـــــــــک  من   ان مــــبیدر   درد   الج ــــــــع                 نــک  ن ــــم   انــ

ـــــبی   الینمــــبب   نــــمن ک ناالن دل  این   شاد  دمی                 نردــــــــم   تـــــوق  در   ا ــــــ
۞   ۞   ۞  

ه بر   بھ    گلمیک نمایان    دور   از  رخت                  لـــــگ  میک   الوان    نـــــــپ
ـــــمگ                 ری ـــــبھ چشمان می ک سرمھ مص   گل   میک   انـوانــج  قتل   ر ـــ

  : ویا
هن   بر   بھ   دور نمایان می ک گل  از  رخت                  میک گل  الوان    پ

  ک گل   می   جوانان   قتل  مگر                  مکھ  سرمھ  بھ چشمت می ک
۞   ۞   ۞  

  ردیــک دستھ   مو  خرمن  بگردن                  کردی بستھ   ساعت  بھ بند دست
  خستھ کردی را   دلم نو   مود بھ                  داردـــــــــــن   نــآستی   تــرهنــــــیپ  را ـــــــــچ

۞   ۞   ۞  
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  و بیچاره می بیکس   و  غریب                  می  آواره    مرو    پاکستان  بھ 
ـــــــــی ز   دوری   نکو ــ   و بیکاره می  عاطل ضو ع کھ                  ارتــــــــــدی و   اران ـ

۞   ۞   ۞  
ــبیگ   مردمان  میان                  مرو بی خانھ می  پاکستان بھ  ــــانــــــــ ــ   می  ھ ــ

ــاقبت دیـــــــــا عــــــــدر آنج                 تان و خویش و اقوامـــــا دوســـبیا ب ــ   ھ میــــــوانـــ
۞   ۞   ۞  

  می   دور   و ـــــــت   وطن  ز آغوش                  رنجور می مرو  تان پاکس  بھ 
ر ــــــــل  و    آب   قطرۀ   ز  ــ ــــن   بـ ــ ــــــــــب                 انـ ــ ــــمیش  زدور ــــــــــم   اجن  رای ـ   یــــــــ

۞   ۞   ۞  
  را   رفتنت  ره   م ــــکن  می   تماشا                  بدیدم گردنت را  بام   پشت   بھ 

ـــــــن                 نفهمھ   ـک   نمـــــــک  می   تماشا  ــط   دارمـ   را   غمت  ار ــــــــــب   تـــــــاقـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــبگ                 ای یار جانی  عاشقم  من تو    بھ ــ ــ ــــــب  و ــــ ــ ا  ادرت ـــــــــم   اـ   زبانی   ای
ـــــاگ ــــت  ادر ــــــــم   نباشد  را   رـــــ ـــاشــــــب   قــــــــعش   دشهی                 وـ   اودانیــج  د ـ

۞   ۞   ۞  
وی ساعت بدستت   بھ   مستت  انــــــچشم  میکند کرشمھ                  حمام م

  دستت  مھ قربان همان پنجھ های                 بریزی  رقت ف   بر   کھ   همان آبی
۞   ۞   ۞  

ی   بھ  ـــــبگ   چشمایت   یآمد  بخانھ                  نداندب  چادر   آمدی  حوی ــ   ریانـ
ـــــــبگ   ریھـــــگ  و ـــنک ــــــخ   ص  و ـ ــ   خدا جان می کشیم از قید زندان                 دارهـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــدی   لـــــــــایـــــــم  همیشھ                  میخوار بھ خوبان دل مده کھ    می   دارـــــ

ار    یــــــگ   وزنده   رــــــــمـزع                 نبی  دیدارش   تو    دمــــــیک   رـــــاگ   می  ب
۞   ۞   ۞  

  همدم آمد   یار   کھ   جستم  زجا                  مدبھ خواب خوش بودم کھ شبنم آ
  آمد غم   چطور غم بود کھ باالی                 خود را یار   ندیدم    جستم  ز جا 

۞   ۞   ۞  
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  بسوزند استخوانم  گر   بھ آتش                 گانم این دیدهبھ خنجر گر کشند 
ـــــــی  ز   دل    رمــــــــــنگی                 رم راـــــس  سازند  جدا   از تن  اگر  ــ   انمــــــــــربــــــمه   ارـ

۞   ۞   ۞  
  کردم کھ دل دادم بجاهلچھ بد                 بھ دست خود بخوردم زهر قاتل

ـــــب بیوفا  جاهل   کھ ندانستم    اصلـــــھ حــــــانم چـــــــپشیمانم پشیم                 ودـ
۞   ۞   ۞  

ن است گل من ن است گ                 بھ دستت سات شو ب   ل منـبھ چشمت جوره دورب
ی    هوا   آیم  می   مھ  ن است گل من                 خوری نم   کھ جایت دان کلک

۞   ۞   ۞  
ی داری بھ ی داری                   !چھ ام بھ دست انگش   چھ بھ من  بھ خود صد مش

ینادو  اتسینھ  وی ر  بھ  ــــــب                 نار ش   من چھ  بھ  داری   ری ــــــــدیگ رای ـ
۞   ۞   ۞  

  گل من  باشد   نو   ماه    جمالت                 ل منـــــبھ دستت جام آو باشد گ
م از   باشد گل من  گرو   پیشت   دلم                  حضورت   همان روزی کھ م

۞   ۞   ۞  
  دندانش گهر بود و دو  لعل  لب                  زر بود  گیالس  یارکم دست   بھ

ـــــــج مھ  ـ   بود  رــت  یاقوت ردنش ـــــــــبیاض گ                 تماشا کردم  نازکش  ان ـــ
۞   ۞   ۞  

ای بھ    کینھ  بھ  بی  چرا سوی مھ می                 نگ خینھسفیدت ر   دس
  نبینھ   را   هجران   داغ  رفیقت                  جان  عایت می کنم پیش خداد

۞   ۞   ۞  
  شب و روز از پیت ناالنم ایدوست                 ایدوست  بھ دنبال تو سر گردانم

ن    ایدوست  انم ـــــــم بیدر    درد   اس                 شهر کابل های    کوچھ   در  بب
۞   ۞   ۞  

ــــانــــــــج   مدیآ  دیدن   بھ  ن   دمی                 من   انھءـ   در خانھء منـــان  تو    بنش
ن   دمی   انھء منـــــــــز افسردی با خ ــــــھ گـــــــک                 ویمــبگ دل   ازر    کھ  بنش

۞   ۞   ۞  
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  دوستــــای  گمنامم  مردمان میان                  اقبالم ایدوستبھ روز عید کھ بی 
  الم ایدوستـــــــــــــز دست بخت خود می ن                 ردــــــک  بھ مھ ظلم هرچھ کرد بخت بدم

۞   ۞   ۞  
ه  روی  بھ  ن امروز   دـبای س ن امروزــــــــسخن از عشق ب                 خف   اید گف
ن امروز                 بخندیم  و    وییمــــــبگ  م ـه   با  بیا    کھ همچون گل باید سف

۞   ۞   ۞  
ـــــــزی بھ                  جاندارم  و صحرا  کوه و  بدشت  ــ ـــــمــآس ر ـ ــــم ان ـــــ ـــــــن  وا  اــــــ   دارمـ

  صال ندارمدیگر ا  شوق    دل  بھ                  کوی تو بودن  خادم   از   غ    بھ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــب ــ ن ز     ھـ ـــــب                 نتـی رــــــعنب   یاه ـــــس  لف   جبینت  های کجک   حرابم  ھـ
  زمینت   در   زچشمم   مــمان   نم                 نشی  چشمم بر   اگر صد سال

۞   ۞   ۞  
  چرا بیمار و رنجور هس یار جان جان           یار    بھ زیر تاک انگور هس

ی   دور هس یار جان پیش منم           چرا از ــنــــزیــــــــگ   نـــــمسک   دمـــــــآم   شما
۞   ۞   ۞  

ی  نو   بدیدم                 بھ زیر یکدرخت هست چشمۀ آب   خفتھ در خواب   ا
ــــکــــــنی   ھـــــلــــــجم  بحق    اخداوند ـــــــب                 انــــ ــ ــ ــ ــــــــار مــــــــــده یـ ـــ ـرا بـ   وابـــــــــداری از خــیــ

۞   ۞   ۞  
ــــــب                 ودای ندارمــس  تو    غ   سر  بھ  ــ   دارمــــــــن   اییــــــــتمن  تو   جز   دل  ھ ـ

  ندارم   کاالی  هیچ    جان جز   بھ                  عشقت  بازار در   کھ    داند خدا 
۞   ۞   ۞  

ن  بھ                  را  سیاه    قدیفھ   کردی  سر    بھ ی   کش   مارا  تو  آخر    مید
ن  بھ  ی   کش ن   ظالم  مکش                  خوندار می  مید   خدا را  روی    بب

۞   ۞   ۞  
وی  سفر   بھ    میشھکھ سنگچل زیر پایت میده                  ھــنش  بھ  چتو    م

م   مثل   ھ ــــــــک                 ردــــــمیک  چشمایتھ  تعریف پدرت    نمیشھ  دا ـــپی  دخ
۞   ۞   ۞  

www.enayatshahrani.com



  ٦٧                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  باشد  تو   گیسوی   دو   کمربندم                 باشد  تو  لم سوی مبھ شب ها 
  اشدـب   تو  روی    من   گاه   زیارت                 برایم  خانھ  از   کھ   وق   همان

۞   ۞   ۞  
ـــنال  شبگ   تا    نالم  شب    بھ ـــــن  تدب    بی   بخت از    گ                 مـــــــ   مــــــــــالـ

ــــخ   ت  پلنگ   چون    بنالم ــــن  زنج   در    ش  چو   گ                  وردهـــ ـــالـ   مــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــب                 بنگرم صحرا تو ببینم صحرا   بھ  ـــــــھ دریـ   ببینم  تو   دریا   بنگرم   ا ـ
ـــــــا بنگرم کـــــبھ هرج ــت  زیبا    قامت  از  نشان                  وه و در ودشتـ   ببینم  و ـ

۞   ۞   ۞  
  ابرو کمند استبھ ابروش بنگرید                  است  بلند دش سیل کنید قدش بھ ق

  است  جان او عاشق پسند  تمام                 پیالھ چشمش   بھ چشمش سیل کنید
  :ویا

  کمنده  ابرو   بھ ابروش سیل کنم                 بلنده  قدش  قدش سیل کنم  بھ
  قنده   مثل  م ـــــوشـبچ  را    انتــــــزب                 ستاره  بھ چشمها سیل کنم مثل 

  )از چغچران( 

  :ویا
ن قدش بلند است ن ابروش کمند                 بھ قدش سیل کن   است  بھ ابروش سیل کن
ن کاسھ شرابھ   تمام جانکش عاشق پسند است                 بھ چشمش سیل کن

۞   ۞   ۞  
ـــــب                 بیدت  و ـــــــچ  اال ــب  قد    قربان  بھ  ــــــــکم  ربان ـــــق  ھ ـ ــ ــ ــیـــــسف  ربند ـ   دتــ

  امیدت در   قیامت  اــــــــت  می ایستم                 رف باشدــــــــم کھ حرفت حـــاگر دان
۞   ۞   ۞  

  من چھ بود کردی تو امشوگناه                  یارک نو  ای   شوم    قربانت   بھ
م بھ سجده می کنم سهور                 یادم تو آیی  نماز  قت و    سر پنج   کوع م

۞   ۞   ۞  
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  این دشت وبیابان  در  خیمھ  بزن                  بھ  قــربانت   شوم  ای  یار  اوغـــان
ار تو یار من باشد ی ل  دـــبیای  گر  زمستان                 ر این سھ ماه    انــــمــــــــغـم

۞   ۞   ۞  
ــــب   بھ کابل ــــب                 بدخشان   و   پروان   ھــــ ــ   ھ بلخ و میمنھ و بامیان و لغمانـ

ــــن ـــدخت   دمـــــــدیـ ــزی   رـــ   غنانــــــــــش  ومــــق یان ــــــم در  ثلت ـــــــــــبم                 کشــــــــدلو    با ـ
۞   ۞   ۞  

ـــــب ــ ـــــک  ھ ـ ــگم  نبود   رفتنت    ابلــ   مــــــــــــــانــــــــبج   زدـــــــمی   لتــــــکاک  ال ــــــشم                 انمـــ
ـــشم ــــــکاک   الـــــ   انمـــج  درد  بر   شود    ماندر  مگر                  ردهـــــــــــک  ور ــــــرنج  لت ـــــ

۞   ۞   ۞  
  و ریحان ندارم  سنبل   ق شو   کھ                  ندارم  پیمان  ک  با    کابل  بھ 

ــــــــرفت   وســــــــــه                 روحم شود شادبھ استالیف کجا    دارمـــــــــن   انــــــــــمـــپغ   نـ
  :ویا

ن  وس ــــــــــه                 دارمــن  پیمان  ک   با  کابل   بھ  ـــــمـــــــــپغ   رف ــ ـ ــــــــن  ان ــــ   دارمـ
  ان ندارمـــــــھ شوق سنبل و ریحـــــــــــک                 روحم شود شادبھ استالیف کجا 

۞   ۞   ۞  
ــب ــــب                 ندیدم  سامانی    عشق   ارـــــک  ھ ـ ــ ـــــندی  انیـــــــــدرم ق ــــــــعش  درد ھ ـ   دمــ

ــــــب                 عشقبازی   ار ــــــــــک   رستــــــکف  ر ــــــــــــاگ ــ   ندیدم  انیـــــــمسلم یک  م ـــــعال  ھـ
۞   ۞   ۞  

ــــب                 جدایی  م دارد و د د  تیغ  کف بھ  ــ ــــــــــغ  ج زن  پا ـ ـــــــــج   دارد   مـ ــ   داییــ
ــــــــــــن  زار    داییـــــــج   و   رانـــــــزهج ــ   جدایی داره   ستم و   رـجب  رم ـــــس                 المـ

۞   ۞   ۞  
ی مورهء   پشیمان  بھ ناکس دل مده می                 سلیمان  بھ کلک انگش

  می مانی بھ میدان مالمت گشتھ                  دلت را  خون  خورد می  کھ ناکس
۞   ۞   ۞  

ـــب ــــــت ھ ـــک  بیا                 موره  جیل  سفیدت    گردن  ھ ـ   جوره  جوره  بگردیم ا ـ
  شوره انداخت    تو  و   ما  میان                  وزهــــــــــبس   نـــــــــدشم   ھــــــــانـــــــــــخ   ال

۞   ۞   ۞  
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ــــج   بگورستان ــــــب                 من  روم  می  امی ـــ ــــــن  ھ ـ ــ   من می روم  امیـــن   پ   زدـ
ــــــب                 خواب در  رفتھ   عزیز من در آنجا ــ ــــارجـــــــــی  پیش ھ ـ وم  انیــــــــ   من  م

  )از هرات( 
۞   ۞   ۞  

ی داری ایدوستـطوق م  بگردن                 بھ لب خال خدایی داری ایدوست   ا
ــــــب ــ   دوستــبھ دل میل جدایی داری ای                 آشنایی   ردمـبک   دل   ون ـــــــــخ   ھـ

۞   ۞   ۞  
ـــــب ــــاغـــــــــک  د ـــــــامــــنی                 من انۀ ــخ  است  مزار شریف  ھـ ـــــــــــــانـــــــانـــــج   ذـــ   من   ۀـــ
ـــــش                 وانمـــــبخ   من ات   غذشاــک  د ــــــــامــــنی ـــــــوانــــــدی   دل   آرام   ودـــــ   نـــــــــم   ۀـــ

۞   ۞   ۞  
وی   مکتب  بھ  م  بکست  م م مودخ                 بگ   عکاس شوم عکست بگ

ـــــبگ   تتــــدس   رتــــــــگــــس  بالی                  خاطر تو  از  شوم  عکاس  خودم   رمــــــیـ
۞   ۞   ۞  

  اد مارهـــــنکردی ی  ها   روز   در این                 ارهــــــدوب  من    بیایم   وــــــت   نزد   ھـب
ـــــود محروم کل خــــــمرا از وص ــــــی  نم ــــک  می   همیشھ                  ردیــ ــ   مارهــــش  اد ـ

۞   ۞   ۞  
ــب ــ ــــو بلبل نـــــــــــچ                 دارم   ارــــــافگ  دل    رانتـــهج   ھـ ـــــــالـــــ ــ   دارم زار  ای ــــــــــــــھ هـ
ـــــب ــ ــ ـــــی  ھ ـ ــــــبگ  رویت غنچھ    ادـ   خار دارم  از   ها  شکوه    همیشھ                 لشنـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــو لحظ   انـــــــــزم                 اشدـب   ارـــــی   الــــــوص   اـــــــــم   شت ــــب  دار ــــــــــدی   ھـ ــ   اشدـ
ـــدل   آن   روی   راقـــف                 دوزخ  مینامند   کھ   آتش   همان   اشدـــــــــب   دارـــــ

۞   ۞   ۞  
  یار  زجان و دل صداقت می کنم                 یار   میکنم   رفاقت  همرایت   بھ 

ایتھ                  ھ کردیـحق م  در   کھ   ستمهای ــــــــــی کنم   می  طاقت سخ ـــ ــ   ارـ
  :ویا

  صداقت می کنم گل  تو دل  بھ                  فاقت می کنم گلر    همرایت  بھ 
ن است من کھ طاقت می کنم گ                 یدمــــکش  رت   از  کھ   تمهایس   لـــهم

۞   ۞   ۞  
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ــب ون   مهرت کھ                  ھـــــشــــیـــــمــــه  ثل ـــــــــم  درآ   در  از   یاـ   نم شھ از دلم ب
  نداختھ ریشھا کشیده شاخ و برگ                 درخ  گشتھ دلم  در   مهرت کھ 

۞   ۞   ۞  
ــــــع افغان  و   نالھ  کن  نظر                 اشقــــــع  خندان   غنچھ   ای   بیا    اشقـــــ

ــریــــــگ  دیده  اشک ھ ـــب                 مروت  بی   ای   کم  کن    ترحم ـــــع  انــ   اشقـ
۞   ۞   ۞  

انم                  بیا ای طوطی خوشخوانم امشب ن ح   امشبکھ از عشقت بب
  سرزند از جانم امشب  هردم  بھ                 تــبــمح   و   قـــشـع   آتش   رارـــــــــش

۞   ۞   ۞  
  ایدوست   ناشادم   ایندل   فغان                 دمی فریادم ایدوست   بشنو  بیا 

  غم آزادم ایدوست  قید  از  بکن                 چون مرغ وحزنم سر بر قفس 
۞   ۞   ۞  

ن   بیا ــــو ت ا ـــــــم  نصیب                  نمیشھ  مـــــــک  جاللت    بنش   نمیشھ هم  با  و ــــــ
  نمیشھ  را  داــــخ  ھـــــــــک چسازم                  هست  خدا  ارــــک و تو  ما   نصیب

۞   ۞   ۞  
ـــــــانــــــج   بیا  و   جان    بیا  ـــپ   بیا و    عــــــــشم   بیا                 من    ۀــانــ   من  ۀ ــــــــــــروانـــــ
ی   بیا ــــــتس                 راقتــــــف  از   مردم   کھ    لی ــــــــــــــــوانـــــــــــــدی    دل    الیـــــ   نــــــــــم    ۀــ

۞   ۞   ۞  
ــــزب   چینم   یـــــــگ   دخ   بیا ی و بدل میمانـــــــــک                 تــاغـــ ـــــــــھ داغــــــــھ م   تـ
  سراغت   رمـــــــگی  وا ــــــــه   انــــــــرغـــــــزم                 مــنـــارت ببیـــــــــد بـــــــــر روزی دو صــــــــــاگ

۞   ۞   ۞  
ــــب ــ ن   لویم   بھ                 خوشبو   جـــــنارن  یا ـــــــب   دخ   یاـ   وـــــگ   دلم  راز    نش

ن  لویم   بھ  م   من  تا    نش م  آرام وشت ـــخ  وی ب این  از                  نم   بگ
۞   ۞   ۞  

ــــور  ن  ای   من   باغ در   بیا  ـــــــدیـ ــــــب                 دهـــ ــ ن ا ـیـ   یدهــورســـــــن  ایـــــــــــه میوه   ب
ـــــب ــــت  پیش   یارم ـ ــ ــانگ   وـ ــلع   ور ـــــــ   وره دیدهج عاشق صد  یک  منم                 یــــــــ

  )از هرات( 
۞   ۞   ۞  
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ـــــــــــــــــیــــب   دردم  ا ـــبی   ردمـنگ   تو از    برند گر    را  سرم                  دردم   انــــــــدرم  ا ــ
  جوالن زنم از تو نگردم   خون   بھ                  ت  خنجر   با   گر برند  را    سرم

۞   ۞   ۞  
ـــــب  ر ــــــدلب   اـــــیــب ــــرایـ ــ   نــک  زرگری    برایم  وردار   چکش                 نــــــک   ری ـدلب  م ـ

ن  مرا                  کابلشهر   در  برو    وردار  چکش ی    خوده   نگ   کن   انگش
۞   ۞   ۞  

ـــــــک   دل  بیا  ــ ــــــت  ھ ـ ــ ــــــــن   بمن   هرگز   مکن                 انیـــــج  آرام   و ـ ــ   انیـــــــمهرب   اـ
ن  بیا    وانیــج  و    عمر  تو   ر  از  فدا                  من  کنم    اــــت   کنارم   بنش

۞   ۞   ۞  
ای  نوس فــــــا   بیا ـــس   ش ــــــــــیاهــــ ـــ   مـــــــــن گمکرده راهتو مقصودی و م                 مـــــ

ـــــر خــــبیا ای چشمهایت شه ن بھ ش                 ورشیدــ ــــادی در نگـــــــــــدمی بنش   اهمـــــ
۞   ۞   ۞  

  نـر کــــــا جون مشک تنسیم صبح ر                  نــــک سحر  و کار   گیسو   یافشان ب
ــــــوی آشفتھ بــیســــــبیافگن گ ــــان را یک قلــــــــجه                 دوشر ــ   ر کنــــــــم آشفتھ تــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــتــــدس ر ـــــانگشت  ر ـــــــــبب                 روانھ امشب    بشو   دـــــــاصـــــق   بیا ــ ــ ــــانــــــــنش   مــ   ھــــ
ـــــــــج بیار    مـــــتـدس  انگش    ب ــ ـ ـــــب  احوالت                  انــ ــ   ندانھ  دشمن    خدا  اـ

۞   ۞   ۞  
ــــز مهج   تاکی   کنم                 ام دوریــــای  گذشت    ر حدبیا   گ   بوریــــص  وری ــــ

ی                  اگر دوری تو از چشمانم ایدوست   وریــدایم در حض دل تو   در  و
۞   ۞   ۞  

ـــع   بر اجن بکن   مزدوری   ز                 وطن کار  در   برادر   ای  کن    بیا   ارـــــــ
ــــلهـــاز آن گ                 اــــب   انھــــــــبیگ   گلشن  در   رــــــــــاگ   ارــــــن کـــوط  ود بھ درــــــا بــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــب ــــــدی  آرزوی    ھـــــــک   یاـ ـ ـــــھ بــــــــن کــدمی بنشی                 داردم  دار ــ   ار دارمـــــــو کـــــــا تـــــ

ن  ی ــــدم ــــتـــب  دل راز   ھ ــــــــــــک                 دیده ور ـــــــــــن   ای   الا   بنش   داردم  ارــــبسی و ـــ
۞   ۞   ۞  
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  من دامن توبگ و  مرا  دست   تو                 تواین والیت من و  بیاکھ برویم از 
  تو  غم  از  تو از غم بیک و من                 هردو بیمار شویمیم کھ جایی بر س

۞   ۞   ۞  
  ا نیستــوف در جهان مهرو  بیا کھ                  جان از جانت جدا نیست کھ  بیا 

ــــــم نشینــــــھ پیش هــــبیا یک لحظ   ا صبا نیستـــبارش تــــھ دنیا اعتــــــــک                 یمـ
۞   ۞   ۞  

وی   مسافر                 خلوت کنم من  را   خانھ   کھ   بیا   کنم من  خدمت   م
ـــــمی  ر ــــــافـــــــمس   من   کنم   شربت  را   آبدیده   کھ                  ردمـــــــم   کـــبمل   رویـــ

۞   ۞   ۞  
  ر آریمــب ل ـــــــگ از    دل   پای  تا   بیا                این دنیا بداریم  از  دست   کھ بیا 
  مــــــــــــــاریــــــــکــب   نیکویی   تخم  ا ـــــــــت   بیا                 ازیمـــــس   پیشھ   ده باری ر ب   تا   بیا

۞   ۞   ۞  
ــازیـــــــــبس ا ــــــــدری  را  دیده ھ ـــــــــک  بیا                 بسازیم صحرا   را  سینھ   کھ   بیا    مــــــ
ا   و   ارغــــــف   ردوـــــــــز ه                 اــــدریـــب  مـــــــغ  راـــــــبصح  دل ا ـــــت  درو  ـــــبس  ت ــ   مـــــــازیــ

۞   ۞   ۞  
ـــــب  دیوانھ   یکدیگر    زعشق                 اشیمـــب   دانھــیک   گندم   ھـــــــــک  بیا    یمـــــــاشـ

  ز خویش و دوست خود بیگانھ باشیم                 ما سوی صحرارویم دستا بدست 
۞   ۞   ۞  

ــــــب  ھ ــــــــــلــگ  ھ ــبیا ک ــ ــــــب  ره ـــــــــس                 نمبما   مویت   اـ ــ ــــانـــــــــمــب  ت ـــــــزانوی   االیـ ــ   مــ
ــــــــھ بـبـل                 باشد  ھ ــــــــچ   زانویت   باالی   سره   مـــــــــــانــــــمــوشبویت بـــــــــب خـــــا لـ

۞   ۞   ۞  
  ارـــی  کنیم  ک  بغل  کو بغل وا                  یم یارکنآش   تو و  ما    کھ   بیا

ی   کھ  اینجا    بیا                 دو سھ سال شد خوده جنگی گرف   کنیم یار  روما
۞   ۞   ۞  

  مــــادویت را ببوســــــــبیا کھ چشم ج                 مـــببوس   مویت   مرغولھ  کھ    بیا
ــیــخ در   را ت ـــم دامنو گـــــــــــچ ــــب ات  امھ ــــــج  از بیا                  مــــــــالـ   ببوسم  ویتـ

۞   ۞   ۞  
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ا   خ                 اشیمــــــــــب  همسایھ ما وتو   کھ  بیا    اشیمـــــــــــــب   درخانھ  زهم  گ
ـــبروز ه                 ردنـــتا بگـــود دســــهمینکھ شب ش   اشیمـــــــھ بــــــانـــــــا زهم بیگــــــا مـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــیــــم                 یار باشیم یک   تو  و  ما  کھ   بیا  ـــ ـــــــــــپ   ان ـ ــ ــــب   ار ـــــــــان   ردۀ ـ ــ   مــــــیــاشـ

ـــــم ــ ـــــیــ ــــــــــپ    انـ ــــگ خ                 رینـــــیــــــــــش   ار ـــــــــــنا    ردهـ   دار باشیمـــــــــیــواب و گ بــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــخ انیس                  باش  من  دارـــــدل   کبدن   نار   بیا   اشـــــب  من ار ـــــــــافگ ر ـــــــاطــــــــ
ــــسرت گ یــردم بـــ ــار مــــــــــمــن دل بیـــیب ایــبــــــط                 انیــن زبھ صد ش   اشـــــن بـــ

۞   ۞   ۞  
ی بھ باال خانھ بھ یک ح                 باشیم  همسایھ ا  بی  جان یار بیا    باشیم وی

  بھ روز ها تا بھ شام بیگانھ باشیم                 صبح دستا بگردنبھ شب ها تا بھ 
۞   ۞   ۞  

ا    بیا  جان   یار   بیا ـــم  ستم   صحرا    و   هدر   میان                  نـــم  ستم  ت   نــــــ
ـــــــب ــ   من   ستم  دریا    دیدن   غرق    کھ                 ازم دل خودـــــــادت آب می ســــــــھ یـ

۞   ۞   ۞  
  

  ﴿ پ ﴾
  

  مـــــانـــــــبج   دـــــآی   اـــمـــش  درد   و م ــــــغ                 المــــــــخص  نیکو    مادر   جانم  پدر 
  مــــــندان  و روزم  شب شادم   ز بس                 رــــــاه دیگــــــــیکم  مـــنــک  می رو ـــــــع

  )از هرات(

۞   ۞   ۞  
ی   مادر   و  خوبست   پدر    رادرـــــــب   اشدــــــــــب   من  ر ـــــــمـــــــع   ال                 خی

  یک سرــھ بـــــــلــــــــنم جمــــفدایت می ک                 ار جانی داشتھ باشمــــــد یــــــــر صــــــــاگ
۞   ۞   ۞  

ـــــج و ــــــتــــــپرس ــ ـ ــــــکج   دمآ  ار   انـ   راهت بیایی  در  مانده    دیده   دو                 اییــــــ
  یـــــــــایــــــــمی   کی ن ـــــم   رـــــــــــنیلوف   لــــــــــگ                 گشتند  ازـب گلشن   بھ گلها   همھ 

۞   ۞   ۞  
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  ردمبگ  بدنبالت  میخواست م ــــــدل                 ت گندمــدر کش پری جان دیدمت
مــــدل   ردمـــال مــــصدا کردی کھ هستم م                 م میخواست چند بوسھ بگ

۞   ۞   ۞  
ــــپ ــ   ن را نم زادــم مادرم   کاشکی  کھ                 زادـــــــریـــــــــپ   ای   پریزاد   ای   زادـــریـ
ـــــبزرگ                 داد  تمحنم  رـــــــو شی  مادرزاد  ھــک    دشنم دادبھ دست  ردــــــــــم کـــ

۞   ۞   ۞  
ــزل   ردۀــــک   پریشان ـــــــس   فـــ ـــرفتھ مــــب بگــــــچو ابر نیمھ ش                 ره   یاهـ   هاه ر ـــ

ــــــزت ــــــزل   زۀـــــــمـــــــغ   ابــ ــ ــ ــــــریشــــــــپ   فـ   راه ره  گمکرده  آسمان   در  ملک                  انـ
۞   ۞   ۞  

ــــت  بی  تقدیره  دا ــــــــــخ                 ردهــــــــک  تقدیر    داـــــــخ   ھـــــــمـــع  پسر  ــــــک   دبـــــــ ــ ــ   ردهــ
ـــــپی   زاغ   اــــــــــــــم  ب ــیـــنص                 رـــــکبوت  و   کبک    مردمان   نصیب ـــــــــک   رــــــ ـــ   ردهـــــ

۞   ۞   ۞  
ی ــــــــــپگ   ر گردنت چشم هایت بگریانبکتاب                  رانــــبی  ب ــــتــمک   رونـــــــــــمی  ا
ـــمک   دانـــد زنخالص می  بخ از قی                 را  خدا  ص    بکن  ریھ ـــــــگ   نـــ

۞   ۞   ۞  
  دمـــــدی   بلبل   نوایی  رمن ــــــــخ  دور                  خرمن گل دیدم  باغ    ده   پودینھ

  دیدم یفتل  تا روز شده خوده بھ                  لـــــگ  خندیدن بلبل کھ ندید روی 
۞   ۞   ۞  

ــــیــپ  ارش ـــانتظ در  را ــــــــم                 ردیـــــــــک   رـــــدی   رـــــــــوتــبــک   آور   پیام    ردیـــــــــــک  ر ــــــ
ــــــمگ   ردیـــــر کــیـــدر بند عشقش گم تو ه                 ن دل منـــــــرغ مسکیــــــــر چون مـــ

۞   ۞   ۞  
ی کھ بمن رسید عمرم کم شد   رسید پشتم خم شد عصا بھدستم                  پ

  شد مفهمید دلم کھ صحبتم بر ه                 زکتاب خواندن دستم ز قلمچشمم 
  

۞   ۞   ۞
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  ﴾ت﴿
  

ـــر از دور مـــــــــــت ــــــی بینم چــــــــ ـــــب                 ھ حاصلـــ   ت نم شینم چھ حاصلیالو ـھ پـ
ــــســـــال حــمــج ـــ ـــــــــن تـــ   لــــچینم چھ حاصاز آن گل ها نم                  ھـشتـزار گــــلــــــــگو ــ

  :ویا
  لــــــبھ پالویت نم شینم چھ حاص                 حاصل  چھ بینم   می  دور  از   ترا

  لــــاصــھ حـاز آن گلها نم چینم چ                 دارد  بار  لـــگ  وـــــــت  حسن درخت 
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــــــآف  آن  راـــــم  و  این  راــت ـــ ــ   آفریدند  انـــج  ترا  و  جسم را ــــــــم                 دــــدنــــــریــ
ــــت ــ ــــگ   مانند  را ـ   دــــــــدنـــــریـــــــآف   النــیــغــم  ار ــــــــــخ  را ــــــــــم                 ردندـــــــک  ایجاد    لــ

  :ویا
ــــت ــ ـــــت  را ـ ــ ــریـــــــــدا آفــــــــون و شیـــــــنــــرا مجـــــــم                 ریدندـــــــآف زیبا   و  وخــــــــش  ا ـ   دــــــدنــ
ـــــت ــــخــدبــــــــب   ار ــــــــم                 آدم اوالد   از  عـــــــالـــط  وشــــــخ  را ـ   ریدندـــــــــآف  ا ــیــــدن  ت ـــــ

۞   ۞   ۞  
  دلم میخواست کھ دنبالت بگردم                 دمــــنــــگ   تـــــکش   میان  دیدم   ترا 

مــبدلم میخواست کھ چند    ال مردمـــــھ هستم مــــــصدا کردی ک                 وسھ بگ
۞   ۞   ۞  

ــــت ــــرا دیــ ــ ــان اختیـــــــعن                 رار از دست من رفتـــــــدم قــ ـــــــــــــار از دســــــ   ت من رفتـ
ــــت   اری کھ کار از دست من رفتــــن کــــکــب                 لی در آن دــــــــــاهـــر گـــــــــــوای آه سحـــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــانـــــــش   ده   دارم   رمــج   تفنگ ــــب در   کنم  می  قواعد                 ھــ ـــــــخ  اجھـ ـــانـ   ھـ
ــــــــــــب   انـــتـــفــک   ۀــــــــــــانـــــــــخ  ال  ــــب شهر  او  مرا                  وزهــــســ ــ   ھـــــــمیدوان  شهرم  ھ ـ

۞   ۞   ۞  
ـــب  وی ـــــــکتمـــــا ــ ی   دخشانـ   داره  یار جان سخو جدایی ماه                  هدار    تل

ـــــنک ره داییــــــــج ــــــوف بی   کــــلــف را   داییــــــــــج                 ردـدا کــخ ،ردم منـــ ـــ   ردــــــــــک ا ـ
۞   ۞   ۞  
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یـنگ                 داری    رمــــــن   نیاـــرنیــــپ   ون ـــــــــچ  ت    داری    رمـــــــــگ   و   انــــــــــربــــــمه   ا
ــب ــــــ ــ   داری   مر ــــــــــــش  گــرن  دــنـانـــــــــــــــم ک ـــــش                 ح رنگتصب  لطیف  ارــــــــسـرخ ھ ـ

۞   ۞   ۞  
  دایاـــخ  دارم   ک    حسرت  ی د                 دایاـــــــــخ   دارم   ک   محنت   ت
  اــــــــدایــــــــخ  دارم   آت   ھ ــنــسی   ھــب                 غری   درد   و   مسکن   وق ــــــش  ز

۞   ۞   ۞  
ـــانــــــــخ از  و  نــهــمی دا از ــج                 اکیـــتبیگانھ  تو  ز   من، من  از  تو ــ   اکیـــــــت  ھـــ

ـــاســــــــم دوری    از   وطن   خرابی ــــت  ھــــــرانـــــــوی نــــــــوط   دارانــنـــــــوط                 تـ   اکیـــــ
۞   ۞   ۞  

  ری ــــــــدیگ  راغـــــچ  نور  م  شمع  تو                  دیگری   بید بھ   سایھ  م  تو بید
ــنــــــو در کــــــــام منم تـــــــــبدن ــــار دیگــــ ن                  ری ـــــــــــ   غمگسار دیگری   تو  منم   غمگ

۞   ۞   ۞  
  بیایم  تارتـــــبگف  مست کبک  و ــــــچ                 مھ دنبالت بیایمو  پیش   پیش  تو 

ـــــب ـــــب                 اری ــــــــک هیچ   ندارم  قلعھ ن ـــای  ھـ ــــــص   ھـ ـــــب  د ـ ــانـ   بیایم   بدیدارت   ھـ
۞   ۞   ۞  

ی   د  تو  ـــــب                 رسیده  ا ــــه  و انگور   ر با ــــــانگ در  مشغول  دی ـ   دهـــــــــیـــچ ور ـ
ـــــب   تینور ــــــــلـــــــــــان بـــــــــــتـــــدو دس ـــــدیــ ــــب  کی   شنیدن                  دمـــــ   دهــــــــــدی  انند ـــــــــم  ود ـ

۞   ۞   ۞  
ی  در تو  ـــــت                 پشت دیوار  در  و من  با   رفتارـــــــــگ باغم  من   و  سلطانی و ـ

ــــــن                 ردیــــــــبگ  را   م ـــــــــــالـــــع  اک ـــــــــخ   تمام ــ ـــــوف  ار ــــــــی   نـــــــم  مثل    ابیـیـ   دار   اــــ
۞   ۞   ۞  

ی  از برم تو دوری    نیست  رمــــس اندر  ری ــــــدیگ  وایــــــــه                 نیست  در برم د
ـــــب ــ ــــان دلبــــــــــجـ م  ز ــــج   دیگر  نای ــــــــتم                 مـــالــــــــر دو عـــــــز هـــــــــرم کــــــ   نیست   دل

۞   ۞   ۞  
ی  سیب   تو    هس مھ قربانت شوم هرجا کھ                  نارنج دس  و    سر
  می پرس  تب  شدی  کافر   مگر                 میفرس   نامھ   نھ آیی  خود  نھ 

۞   ۞   ۞  
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ین مثل بادام هس    ای گل  هس  بام همیشھ بر سر                  ای گلتو ش
  دام هس ای گل ای این رو بستھاز                  رفیقی   ون ــــــمضم  بھ    فهم   نم

۞   ۞   ۞  
  گل  ای  میدانی  دلم   درد  کھ   تو                  گل  ای  خوانی  قرآن  تو کھ مالیی

ـــدان   سخت   انیــــــــمردم  ار ــــــــک   بھ ــبھ ک                 اـــــ ــــــار مـــــــ   گل  ای    نادانی   راــچ   اـ
۞   ۞   ۞  

ــت ی   بردن  در دل  تو                  هسنیلوفر   شاخھ ن و همچ   وـ   سر هساز لی
ـــــت  روی    ایلــــــــــم   من  دل  ـــــب و ـ   هس  دل هم  و دل   تو هم جان                 اشدـ

۞   ۞   ۞   
  

  ﴾ ج﴿ 
  انھــمیم  بدل  داغھ  رفتنکایت راه                  میمانھ گل قدت بھ  جانانھ گکم 

ـــــآم  از ـــاگ  رـخب دنت ـــ ــ   ای کوچھ ره گل میکاشتمسر تا سر                  میداشتم ر ــ
۞   ۞   ۞  

ــــــک  ر تنمــــــو ب  برید  مرگ لباس                  بر سرم کرد  عالم  خاک  جدایی    ردــ
  رم کردـبی ب  دو عالم  از صبوری                  صبوری کن صبوری  را گفتندـــــــم

۞   ۞   ۞  
م  بغل  بزنم زانوی                  کف ای بخوره  آو   بکنم جویک    دخ ای  بگ
ن م در برای  بشوم  شاه   پر ای یک  چنگی بزنم از تو نریزه                  تره بگ

۞   ۞   ۞  
ــــــجه   باشد  وـت  نیکوی   حسن   نشان                  دــــاشــب   وــــت   روی  ینھ ــآی  ان ــ

ـــچش   ازمـنــب ــ   باشد  تو   سوی    بنگرم  ر سو                  تــــایـــنــــــآش   ـــمع  م ــ
  :ویا

ــجه ــــاشـــــب   وـــــــت   روی  آیینھ    انــ ــ ـ ـــت  نیکوی   حسن    نشان                 دـ   باشد  و ـ
  باشد و ـــو گیسوی ت چشم  خراب                  و سنبل  انــــو ریح  نرگس  شمیم 

۞   ۞   ۞  
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  ﴾ چ﴿ 
  

چایی بھ جانت وی  حمام بھ                  چادری مسک ش   دانتـب ساجق   م
وی  حمام  بھ    ایتـپ   سنگ  زبانم  ابون ــص لبم                  نداری   صابون  م

۞   ۞   ۞  
  رفـــگ  ا ـــــــــم  از    چرا  خود   اه نگ                 رفـــــــگ   اــــــــپ   دل   ھـــکوچ از   چرا 

ـــــــب ــــــــــدی از     دل از    دیـــریـ ـــ ـــ ـ ـــبگ   کی   بچشم                 من  ده ــ   وا گرف   اــــــــــم   وـ
۞   ۞   ۞  

  یـــشـنمی   ارمــــــبیم   بــــــــــــــــلــق  طبیب                  نمی  ارمــــی  جو  ای فتنھ    چرا
ــــــخب                 وــــــــــت   دوری   از   درـــــــــر قــــه   بنالم ــــن  از   ر ـــ ـــ ــ   یــــــــــشــنمی  زارم   ھ ــــــــــــالـ

۞   ۞   ۞  
  تلت یارچشم قا  دو  کشتھ    مرا                 من نم سوزد دلت یار  بھ   چرا 

  یار بایسکلت    بگذرد  وی   کھ از                 کردم ای گل  راهت ش فر   تنم را
۞   ۞   ۞  

  نمی   آگاه   من  حال   از   را ــچ                 نمی   باال   خود   بام   در  چرا 
  نمی  ال لی   راـــــچ   مجنون    منم                 بسوختم در تب عشقت شب و روز

۞   ۞   ۞  
  ک گل  می   و فردا   امروز    چرا                 لـــــــگ   کمی   مدارم    دارو   چرا 
ــــــت اــــــــن    انـــــــــــبج    آتش    زدی ــ   لــــگ  ک می   تماشا را   ما ز دور                  مــــوانـ

۞   ۞   ۞  
  نمودی  برپا    محشری    قلبم  بھ                  ودیـــــــمــن  ا ـــــــت  را ـــــــــــم   رف  را ـــــــچ

  ودیـــا نمـــــــــــا درد و غم یکجـــــــــرا بــــــــم                 وــــــــاجــــــجف   ای  برف    تا   زپیشم
۞   ۞   ۞  

ون   را ــــــــم   مهر  زدل                  نمودی  ون ــــخ  دلم پر  رف  چرا    ودیـــــنم  ب
ـــوانــــــــدی   مرا                 رف از بر من   کھ   لحظھ   از آن ــــنم   و مجنون   ھـــــ   ودیــ

۞   ۞   ۞  
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ــــــــــع   نگاه                 انھ می ک گل  نازو   صد   چرا   لــــــــگ   ک  می  ھ ـــــانـاشقـ
  گل  ک  می  شانھ  باک  بی   چرا                 تو بند استهزاران دل بیک موی 

۞   ۞   ۞  
  یار   ک   می   پریشان  مارا    چرا                می ک یار   و افغان    فریاد   چرا

وده    چرا                 خدا کرد   ما   نصیب  را   جدایی    ک یار   می   گریان  ب
۞   ۞   ۞  

  انـک ج  می و تماشا   سیل چرا                  انــــــــــج  میک  اال ـــــب   کلکینھ   چرا
  انــج  میک  سیاه تو   روزم   چرا                 نبودم  بدخواهت عاشق  و ــــک مھ 

۞   ۞   ۞  
  من ل ـــــــگ   جو  با  ما نم  چرا                 من  لــــگ  پو نم   مخمل   چرا

ــــــب  ز ـــمغ   زبانت  پستھ   لبت  ــ   گل من   فرو  نم    بر ما  چرا                  ادامـ
۞   ۞   ۞  

  م دل سوختھ افگار شوی    مثل                 شوی  زار  ن ــــم  الـــمث  فلکا    چرخا
  ینھ خود بمان و مردار شوی ــدر س                 سر سینھ منیی مانده  غیکھ تو دا

۞   ۞   ۞  
  دلربای همھ کس  کھ  داری  قدی                  ال مگســسیاه تر از ب داری  نچشما

  کس دریا نشوی کھ دست بشویند همھ                  کس  یک گر عهد ک وفا بکن با 
۞   ۞   ۞  

  یکروز  دارمــن  و زنده گی  دم  بیتو                 کوک نوروز   مثال داری   چشمان
  چشم تو براه ماند بیایم دیگر روز                 نالھ زنی تا دم روز  شو  سرک  از

۞   ۞   ۞  
ـــــــــچشم   داری    یــــــــوانـــــــــارغ   دــنـــــــــلــب   انـــــــدام                 داری   انی ـــآسم  کبود    انــ

ــــــــ                 عتاب خشم داری و ناز و  با ما همھ ــ   داری    انیــمهرب  همیشھ   غ   ابـ
۞   ۞   ۞  

  میماند  قمر   ھ ــلچــــک  بھ  تو    نگر                  سحر میماند  ستاره  بھ    چشمت
ن  کھ هر کس    میماند  در   وــت   کرشمھ   ناز و  با                 ندتو سر میما  ببال

۞   ۞   ۞  
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  میل دیگری   تو  دارم  تو  من میل                 چشمت بمن و دلت بجای دیگری 
  من دست تو بوسم تو پای دیگری                  باشد  رواکی  عاشقان  ذهبــم در 

۞   ۞   ۞  
  ھــــــــــــشگوف  ردی ــــــک   ارـــوـــــــن   مثال                 با نوک صوفھ یی چطور ایستاده

  مشو مغرور بھ این حسن دوروزه                 بریزه   برگت  و  ل ـــــگ   آید   خزان
۞   ۞   ۞  

ـــــت  انۀ دیو    دلم   دـــــــــش   در آندم                 وــت   رزانھـــف   تــــطلع  دیدم    وــچ   وـ
  من  انۀ ـــــخ   درون  آید   درد    کھ                 دل ز انجا کھ ترسمـــــاکی بـــــمزن چ

۞   ۞   ۞  
  گردد  ارزان  و نبات  و عسل قند                 ون لب گهر بار تو خندان گرددچ

  رددـــــقیق و مرجان گسنگها همگی ع                 سویم   افتد  تو    قدمهای   هربار
  :ویا

  ارزان گردد و نبات   عسل قند و                  هر دو لب تو یار خندان گرددچون 
  عقیق و مرجان گرددسنگها همگی                  سویم   افتد  تو   قدمهای   هر بار 

۞   ۞   ۞  
ـــــت  واب ــــــــــخ  دل                  هوشیار کردم ترا    کردم  بد  چھ    ردمـــــــک   بیدار   را ـ

ی    من  یدم نچ   کردم   نام  بد  خودم  ام ــن عجب                  باغ حسنت  از  گ
۞   ۞   ۞  

  بودی و ــــــــت  موی   من  رعم  طناب                  تو بودی  روی  چھ بودی روی من
  بودی   تو   ابروی   تاق   من  حج                  ار است ــــمرا با حاجیان حج چھ ک

۞   ۞   ۞  
  چیست  بجز مجنون کھ داند عاشقی                 چھ دانند هوشیاران بیخودی چیست

س از می                  می  لذت  پرستان  خود  دانند  چھ   پرستان می ک چیستب

۞   ۞   ۞ 
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  ﴾ ح﴿ 
  

ی نشنیدی دل ما شاد نکردی   نکردی   ادــــــــــی   قلم  بزبان   را   ما                  حر
  نکردی   آباد   ھـک   بود  ما    ویرانھ                 شد از لطف تو صد خانھ ویرانآباد 

۞   ۞   ۞  
ی  تو دورم از  حیف  ی   رفیق   دوری،   انـــکبلبل  از                  کھ مقیم با   زا

د رنگیخ ز  خربوزه  ی  در  تری   روی آب   در                 ربوزه چو گ   آتش دا

۞   ۞   ۞  
 

  ﴾ خ﴿ 
  

  کرده کار  خوب  او   سالمت باشھ                 کرده   ارــــــــی   ارمــــــی   ھــــک   آمد  خ 
ـــک   ارـــک  دـــــب   م    من ر ــــــــاگ                  از منخوب است باشد اگر او    ردهــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــک  آمد  خ ــ ــ   سالمت باشھ او خوب کار کرده                 کرده ار ــــــی  یارم  ھــ

ـــــــم  ا ــــــب  برو    ردهـــــــک  ارد  دولت   یار   کھ یارم                 یدـویـــــبگ  ارم ــــــــی   ادرــ
۞   ۞   ۞  

ــــک   ھـــــــــــک   مدآ   خ ی  مست   دو چشم                 او نداره  ل ـــــــابـ   دارهـو نــــــخ  لی
ی   مست  دو چشم  ــب قلم                  ژالھ  ژالھ   لی زا   تـــــــدس ر ـ   دارهـــــــن  رو  م

۞   ۞   ۞  
ی   من بھ                  روزــــــام  د ــــآم   انیــــج  یار   از   خ    روزـام  آمد نشانی   چ

ی    نـــــــــــبم   بھ من یک سرمھ دانی آمد امروز                 ارـیــبس   هایـانیــــنش   چ
۞   ۞   ۞  

ـــی  کھ    داری    خ   اده   ایشــــــــدمهـــــــق   حق  راه   بھ                  در جهاده   ارمـ
ـــــتفنگ ب اقش بـــ ـــــــب                 ھ شانھـر دست ت ــ وه   میدان   ھ ـ ــــپ  م ـــ ــ   پیاده   ایـ

۞   ۞   ۞  
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  در این ملک غریب تخم گل هستم                 بیدل هستم بیدل هستم خدا جان
ــــمھ شاهزاده بدست جاهل هس                 یھنرو   ز ـــــــــــرگـــــــــــه   لــــــــــــگ   تخم  ال    تمـ

۞   ۞   ۞  
ـــت  خارم بودم  ل ــگ   درخت                 زارم تو کردی  عاشق   جان  خدا    کردی و ـ

  کردی   وـت   مگرفتار   غم  در    چرا                 بید   ایھــــــس در   بودم  گل    درخت
۞   ۞   ۞  

ــت   را   عالم   ماه  سکینھ                  را تو داری  رستم   ورز   جان خدا    داری    وـ
  را تو دادی  برنم  چشم  طالب بھ                  و طالع  بخت   بدادی  ها   بمردم 

۞   ۞   ۞  
  ون ــــدر خ  ھــــــرقــــــغ  شهید  آن  بحق                 ون ــــــــبیچ   ذات   قـــــــــبح  دا ـــــــداونــــخ

ن باشد شب و روز ی  دست   رسانی                 دعای من هم   بھ مجنون   را  لی
۞   ۞   ۞  

ـــــب  دا ـــــداونــــــخ ــ ــاهــــــــــدرگـ ــب   ت ــ ــب   را  مرادم                  مــــــالــنـ ـــح   دهــانـــــدرم   دهـ   مالــ
  یار است  دیدار  دوم    ایمان اول                  در این دنیا دو چ استمراد من 

۞   ۞   ۞  
  بس  من شد   سفید ان سکھ از                  بر سر من  حالست  چھ خداوندا 

  ر منــــــاالی ســـــوی بــــــتاده شــکھ ایس                 ازهـــــسـب   رـــــــــــتـــداک   رهــــم   داـــــداونـــخ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــــب                 دازـــــــان  رـــــــب   را  جدایی   دا ـــداونــــخ   بر انداز  را   آشنایی   م ـــالـــــــع  ھ ـ
ــــــک    ر ــــــسیـــم ــیــدن ز                 دل دارــــــــــدی نــــــــــبم  نـــــــــــــــ   دازــــــان  رـــــــــــب    را   ی ـــــبینوای   ا ـــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــم   داــــــداونــــــخ ـــــــجــرن  را ــ   ردیــــک  کور    را   روشنم  دو چشم                  ردیــــــک   ور ـــ

  )١(کردی  ور ـــــــــگ  در گی  زنده   در  مرا                  م بودــروشن   چشم   دو  من   نگار 
۞   ۞   ۞  

ــــخ در   مغزان    پوچ  خدایا  ـــــــ ــ ـــــ ــب                 روشندـــــــ ـــــن   ھــــ ــــــــ ـــــ   میفروشند    فضیلت   ادانی ــ
ــــــبی    چشم   دارد  ھ ـــــــــــــک ــــببی    و   ناــــ ــ ـــای  کھ                 ندـــ ـــــــــ ـــــــــ ـــ ـــ   ن گندم نمایان جو فروشندـــ

۞   ۞   ۞  
                                                   

  دو چشم روشنم را کور کردی - ١
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ــــــخ ــــــط   تادـــــــــــــزی                 دارمــــن    رنجوری   اب ــــــــت    اـــــــدایـ ــ ــــــن  دوری    تـــاقـــــ ــ   دارمـ
سد  ر کی ــسف  این    ندانم   ندارم   غمخوری   تاب  یگر  د  ھــــک                 سر  م

۞   ۞   ۞  
ـــــخ ــ ــــن   دل   دارمــــــن   دل  دایا ـ ــ ــ   ندارم   کاگل   ام   ساختھ  عمارت                  دارمـــ

ـــــــی   اــــــــــدایــــــــخ                 دیدهــــآب   از   ام  اختھ ـــــــس  عمارت  ــ   دارمــــــــــن   دلـــــــــهم   ارکـ
۞   ۞   ۞  

  دـــــآی   دل   ایــــــــــــپ   کفش   دایـــــــــص                 سر آید   اــه  ماه    شود  خدایا کی 
ــــپ  م ـــانــــــــگ   دهــــدی   رویــب ــ ـــــــآی  لــپ  روی از   یارم  شاید  ھــــــک                 ببندید   لـ ــ ـ   دــ

۞   ۞   ۞  
  زیاده  اـــــــم از   گل  روی حسن   کھ                 پیاده ا ـــم است  سوار   گل  خدایا

  پیاده  من   ابکسوار ــــــچ  مــــغ ھ ـــــــــــک                 غم گریزم  کز   میدوم  تندی   بھ 
  :ویا

  ا زیادهــاز م   گل   روی  حسن    کھ                 است ما پیاده   سوار   گل   خدایا
  پیاده   نـــــــــــــم  و  ابکسوارــــــــــچ   اجل                 ریزمـــــــگ  مرگ کز   میدوم بھ تندی 

۞   ۞   ۞  
  باشد  تو  ادفری  و  شور   یب دمی                  بی یاد تو باشددل کھ   آن  خراب

  باشد  تو  اد ـــــــــــر بـــب  ھ ـن   آبادی   بھ                 میاد آن مردم شهری کھ چون من
۞   ۞   ۞  

  ردیـچو مجنون رو بھ صحرایم تو ک                 کردی  تو  وپایم سر   و بی   خراب
ــــــگ   افیتــــــــــــع   جـــنــبک ــ   و کردیــــــت  رسوایم  کوچھ  هر سر                  ودمـــــــــب   امـنـــمـ

۞   ۞   ۞  
ــــــن    ادیـــآب   ق ـــــــعش    رابـــــــــــخ ـــــــن    زادیآ  ق ــــــــشــع  ر ــــــــــیــــــاس                 داردــ ـــ   داردـــــــــــ

ــــــش   مشـغ  ار ــتـــرفـــــــــگ                 خویش میگفت  با  پرورم  غم  دل ـــــــن  ادی ـــــ ــ   داردـ
۞   ۞   ۞  

لت دور راه  دور   خودت   چشمم شود کور   کنم  اگر ترکت                 تو دور م
  ور ــگ   البــــــــت   نشینم   امیدت   بھ                 است بجا  پا   قولت کھ   اگر دانم

۞   ۞   ۞  
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  سیما گل   ای  بنازم    باالت  قدو                  ا گلـــقامتت گل کفش پخودت گل 
م   جای  بیاغت    یکشب اگر    مثل بلبل   شاخھ   شاخھ   بگردم                 بگ

۞   ۞   ۞  
لوی خار است                 اینجا و یارم در مزار است   خودم   گل صد برگ من 
ــــــــــــــــشکر در ک                 ای گل  ن دانمـــــــو م  میدانھ  خدا    است ام من مانند زار ـ

۞   ۞   ۞  
  نگینھ  ارم ـــــــی   و  انگش   ودم ـــــــــخ                 مدینھ   در   ارمــو ی  اینجا   خودم 

ـــــــی  ھ ــــــــــــک                 دارـــــــــــهنگ   را   مــنــــیـــنگ  دا ــــــــداونـــــــــخ ــ ــ   ھنــــــر همیــــــــــــآخ  و  ل او    ارـ
۞   ۞   ۞  

م کھ خون بوی میتھ ھقصاب                 ھــمیت بوی   ترش خربوزه نمیخرم    نم گ
م کھ دود  م                 بوی میتھنانبایھ نم گ   میتھ کھ گل بوی  گلکاره نم گ

۞   ۞   ۞  
ــپ بی   خروسک ــــب  بیرو ـ   ردیــگ  الل    زبانت  از    خروسک                 ردیــــــگ  الـ

ـــــــــــــــاله ــ   ردیــــــــــک  اه ــــــــــــآگ  ان ـــنــدشم   امـــــــــتم                 تــــانـــــــــزب  م ـــــــــیــن  د ــــنــــکـــبش   یـــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــب  ر ــــمــک   ارــــــــــی   یــــــــــــیک                 دارم  اجیکـــــــــت  گو ر  ترک   خودم ــ   دارم   اریکـ
  دارم   اریکــــــــت   شب   پروای  ھ ــــــچ                 نگردد   من   از   کـفل   چرخ  اگر 

۞   ۞   ۞  
ـــی  رکــــت  خودم ـــــی   یــــیک                 دارم  اجیکــت ارک ــ ــ ـ ـــــــب  ر ــــمـــک   ارـــ ـ ـــ ــ   دارم   کــاریـ

ـــــــن من  از  کــلــــخ فچر   رـــــــــــاگ ــ   ارمد   تاریک   شب   روایـــپ   ھــــــــــچ                 رددــــــــــــگـ
۞   ۞   ۞  

  ظلم استمسلمانا ببینید این چھ                  و یارم ده خلم استخودم در کابل 
ـــــبس ــ ـــانــــخ   وزهــ   ون استـــــاالب خــــــم از راه دور تـدل                 دوری   راه   این  ۀ ـــــ

۞   ۞   ۞  
ه خودم ه پوش  س ی نشستھ                  است  و یارم س   تـاس  گلفروش بچهارا

  فروش است  گران قیمتمثال زر                  دو چشمش سنگ و ابرویش ترازو 
۞   ۞   ۞  
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ه   ودمـــــــخ ه  ار ــــو ی   س   ارمــــــــک   ادهـــتــاف  ا ــــــــزه هــسب  ان ــیـــم                 دارم   س
ه  تمام ــــن                 کردم   بضھق   را  ها    س ــ ــلاــــــــــم   زۀـــــــــسب  دم ــــدیـ   ارمـــــــــــی   دــــــنــــ

۞   ۞   ۞  
ه  ودم ـــــــــخ ه   مـــــانـــــزب س ه   استخوانم رگ و پی                  میگھ س ــــمیگ س   ھــــــ
ــــامـــیــــق  ردای ــــــــبف ـــــانـــــم و روح و جــض                 رــشــــمح   روز   تــ ــ ه میگھ مـــ   س

۞   ۞   ۞  
ه و یار  ه پوشخودم س ی نشستھ گلفروش است                 است  م س   بھ چهاررا

ـــــدو چشمش سنگ اب   استقیمت فروش  بھ مثل حنات                 رازو ـــــــرویش تــ
۞   ۞   ۞  
  بود  کارشان هوهللا  قل  الحمد و                  خوشا  آنان  کھ  هللا  یارشان  بود
  ودــــــب  شان  بازار  جاویدان شت                  خوشا  آنان  کھ  دایم  در نماز اند

۞   ۞   ۞  
  اردد  تو  غوغای کھ  خوشا آندل                  تو دارد آن سر کھ سودای  اخوش

  تو دارد  معنای  و  حسن بر   نظر                 محبت راه   از  کھ چشم  خوشا 
۞   ۞   ۞  

  آید  سر  مــروز غ و   هجران شب                  درآید خوش آن ساعت کھ یار از در 
ون  ن                  شوق   کنم جان را بصدزتن ب   آید  دل  جایش کھ   گویم هم

۞   ۞   ۞  
ـــــت   نــریـــعنب  دـــــمنـــک                 ساعت کھ دیدار تو ببینمخوش آن  ــ ـــــــــت ار ـ ــ ــب و ـ   مـــنـیــبـ

ـــــت ار ـــســـرخ ھ ـــــک آندم  مگر                  من دل   زـــــــرگــــــــه  ی ـــــــمخـــــــــر  د ـــینـــبــن   ببینم و ـ
۞   ۞   ۞  

  ویتـــد در دام مـــــپــو بسمل می تـــــچ                 آرزویت  دارد ھ ـــــــــک  دلــــآن ا ــــــوشــــخ
ــــب ــ ــــھ جـ ــــلـــــگ  د ــــنــوبـــلـــــگ  دارد    فــــبک                 ازم قسمت اوـــــــــای سبحھ نــ ــ   تــــــویـ

۞   ۞   ۞  
ی  خوشا                 شا دردی کھ درمانش تو باخو    تو با  پایانش  کھ  را

  با تو  خوشا جانی کھ جانانش                رخسار تو ببیند  خوشا چشم کھ
۞   ۞   ۞  
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  در گوش  گوش  نشینم  دل  کھ با                 خوشا دوش و خوشا دوش و خوشا دوش
ـــب را   او و  یاد  مرا                  شکستم  را   ی چنا  ل د  با   ھ ـــــــــک ــ   راموشــف د ـــــــاشـ

۞   ۞   ۞  
ـــــمیگ لهاره ــــگ سرت   دور  در                  میلرزانی  ھ ـــت   دــنـــبل  د ـــــــق  وش ـخ   ردانیــ

  سوزانی  می  را نادیده   این بچھء                 داری    الیق   کھ   گلهاره بسر زدی
۞   ۞   ۞  

ـــــب  از    مـــــــتــامـــــق   خمیده ــ   شیدا و   مجنون  ز هجرانش منم                  اـــهــغم  ار ـ
  پیدا   اشـــــک  ال    مــتــگش   یــــمـن                 شدم دل دادم از دست عاشقچرا 

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ د﴿ 
  

ین گل چیده                  بدرون باغ سر پست میکرد  خد   خیال هر کس میکردش
د   ھرا ک ما ی                  مژگانش بھ خنجر   م ی بمذاق و گا   بر قصد میکردگا

۞   ۞   ۞  
  جوان یافتھ ییشکرانھ بده عجب                  سر بافتھ یی   عجب  دخ   دخ 

  ولگد بازی نیستشب تا سحر مشت                  را نیستن شکرانھ نمیتم جوا
۞   ۞   ۞  

ن را خون چشمش                 شتامید در آن وق کھ بلبل نالھ   اللھ می کاشت زم
ـیــل   اـــــــــــــــــــجــک ه  زخاک  مجنون  سر                  یـــانــــــــربــــمه   زروی    یــــــــــلــــ   رداشتـــب  ت

۞   ۞   ۞  
ــــت دردا ــ ــــــی من   رهـ ــ ینھ  مــنـــک  ادـ ینھ کنم   ریادـــــــــف  و  نالھ صد                  س   س

ینھ                 نشوی   آیا کھ نصیب مھ شوی یا   تا اوسات دل خود شاد کنم س
۞   ۞   ۞  

ــــشــک   راـــم   تــانـــفــزل دو  درازی  ـــ ی                 تـــ   کشت  راـــــم  چشمانت دو   سیا
ــــوع همھ    کشت راـــــــم فردایت  و امروز   هم                 رداـــــوف روز ــــــام ی ــــــده  دهــ

۞   ۞   ۞  
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ا ا ی ت   انــــــج   داــــــــــخ  استم    بال   گرفتار                 انـدا جـستم خدر این حوی
ــــب  ار ـــــــتـــرفــــــــــگ  ــ ـــــــن   الیـ ـ ــــمسل ا ـ   استم خدا جانبھ مرگ خود رضا                  انــــــمـــــــــ

۞   ۞   ۞  
  ادهــــــــهـن  نــــــــزری  ھـــــــــیــتک  اــــــب  ودهـــــــــخ                 زاده  بی بی  دیدمب انھ ــــــخ در این 

ـــــکــیـــعل   ردمـــــــــک  الم ـــــــــس                 ھ امروزـــــک ردم منـــھ کـــــنمیدانم چ   دادهـــــــن   مــــ
۞   ۞   ۞  

ا  در این  وم د بدو  دش ــــن ل ــــــــگ  وســــــبپا ب                 من و م ــ   نـــم  رومــــــــــمی  وـ
ــــــم   آن   خاطر   زروی  ــ ل بیک                  رــــــــــــکــــــــپی  اه ـ وم شو  دوسھ م   من  م

  :ویا
وم  و د کوچھ بدو   در این   نـــــــــــم  رومــــــــــمی و ـــــــــــن  لــــــــگ  بپابوس                 من م

وم من                 میشھ  ھ ـــــــــم از  نو   لــگ  دانم  اگر ل بیک شو م   دو صد م
۞   ۞   ۞  

  ادـــــــی    دـدهــیـــم   ااداست    انیـــــــــزم                 بنیاد   دیر  دنیای  دیرینھ این  در 
ـــــت  بیا  ـ ــ ــــــب  همدیگر   در ـــــــــق   اـ ــ ا   ھــــــــک                 دانیمـ اد   رگـــــــم  نیست    ت   آدم

۞   ۞   ۞  
  بمـــیـنص  ی ـــب   و   وانــــــــاتـــــــون  فق                  غریبم جانا   شما شهر   این    در

ــن نگ   و   دام  اس                  انیــــــــگ  زنده    و رسم  راه   دانم ـ   ریبمـــــــــف   و   ن
۞   ۞   ۞  

ــــگرم  مرا صحرا  این  در  ــــالـــع  م ـــــــغ                 گرفتھ  اـــ   رفتھـــــــگ  ا ــــــــــت   راــــــم  م ـ
  فتھگر   االــــــــب  بدم   دم  من  م ـــــــــــغ                 روزه دو  میگن   همھ الم ـــــــــــع غم 

۞   ۞   ۞  
  زلفش پر زاغ خودش پریزاده گذشت                 در باغ بودم کھ گل بدروازه گذشت

  گذشت  و الم دادهگویا بدلم درد                 نظری  نکردم  دشمنان  از بخشک 
۞   ۞   ۞  

  در زیر بوتھ یک دخ لبشکر است                 است نیشکر  در باغ شما دو بوتھ 
  است  بیدارش نکو کھ عاشقی درد سر                 ش برده دو دستکش زیر سر استبخوا

۞   ۞   ۞  
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  در زیر همان دو دخ لبشکر است                 است نیشکر  در باغ شما دو بوتھ 
کان                  دخ شکر است گل خوبان شکر است   بدر است دردل از غم آن دل

۞   ۞   ۞  
  نیست  تو عنای ر قد سرو لب جو چون                  نیست  گلست برنگ و رخسار تو در باغ

  حیف عمر من کھ در تماشای تو نیست                 خانھ ک در   تو پرواز  گھ کھ هر 
۞   ۞   ۞  

ــــزب  دــــــــنــلــب  ردنــــــــگ                 در بام بلند چھ خوب تماشا داری    داری  ا ــــــــــنـــــمی  انـــــ
م  وجاد  بزیر  تره هرچند کھ    داری   ا ـــــــدان   رــــــــــوزی   وهللا بھ باهلل                 بگ

۞   ۞   ۞  
ــب م ـــــــدل  راشیدیــــــخ                 همیشھ س است  تو  درخت باغ  ـــــــــــانـ   تیشھ وک ــــ

ـــــیکدیگ   درـــــــق  ان ـــــــرفیق   و آدم مثل شیشھ استاجل سنگ                  بدانید  ر ـــ
۞   ۞   ۞  

ـــثم   بی   تــــــدرخ ــــ ــــدایــــخ   ر بیدهــ ـــــدل                 اـــــــــ ــ ــ ــــــــی از  م ـــــ ــ ـــن ار ـ   اــــــــــدایـــــــــــــخ ومیده ـ
  همان بیده همان بیده همان بید                 بید سایھ  نشینم   سال  صد اگر

۞   ۞   ۞  
  کرده   خانھ  میانش    بلبل   دو تا                 ردهــــک   سایھ   دریاــب   بید   درخت
ی   عجب    هکرد   سالھ صد  نالھء  کھ بلبل                  بلبل   الــــب  بر   زده   ت

۞   ۞   ۞  
  انــــابـــــــت   اهــــــم   دادیــن  م ــــآب  را ـــــــــچ                 بیابان  در    مودـب  ھ ــتــپس  ت ــــــدرخ

ـــــــب                 گشتم  تازه   ندادی   آبم   کھ   تو ــ ـــــــب و رف ـــــــو ب  داـــخ  امید ھ ـ ــ   ارانـ
۞   ۞   ۞  

ــــــوانــدی  را ــــــــــــم   یارم   غم                 ردهـــک   ھـــــــــدان   یارم  توت    درخت ــ   ردهـــــــک   ھـ
  کرده   انھــــــبیگ   نامزد ارت ـــــــی  ھــــــک                 زار   قـــاشـــــــــع   رایـــــب  د ــــــــآم  ر ـــــبـخ

۞   ۞   ۞  
ـــــــب  ارو ـــــب   خشک   تـــدرخ ــ   دارهــــــــن  رـــــــــش  شورو  افسرده دل                  نداره   رـ

ی    وشھــــــگ  و  ار ــــ و   وانیـــــــــج   دارهــــــن  اور ــــــــب  راـــــــم رف ـــــح  یــــــــــکس                 گ
۞   ۞   ۞  
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  کرده   دیوانھ  مرا   هجران   م ــــــــغ                 کرده  ھـــــــدان  ارمـــــی  عشق ت ــــــــخدر 
ـــخب ـــی  ارم ــی   ھـــــــک                 زار   قـــــــاشــــــــع   رایـــــب   دـــــــآم  ر ـــ   ردهـــــک   ھــــــبیگان  ارک ـ

۞   ۞   ۞  
ــــــــب                 ریشھ رده ــــــــــک م ـــــبجان م غ  درخت   ھـهمیش   مــــــــنال   داـــــــــــخ  اه ـــــــــــدرگـ
ـــق  رفیقان   اجل سنگ است آدم مثل شیشھ                 دانیدــــب  رـــــــــــگـــدیـــهم در ـــ

۞   ۞   ۞  
  کرده  ھــــــــــــانــــخ میانش  بلبل   دو تا                 ردهـــک   ھــــــسای   بدریا   گل  درخت 

ـــــــب در   زده م ــــــــالــــظ  کدام ــ ـــن  تاقیامت بلبل   کھ                 بلبل  الـ   ردهــــــــــــــک  ھـــــالـــ
۞   ۞   ۞  

ۀ   کشیدیم رفتیمست از سر سینھ هات د                 رفتیم زار شیشتم  ه، س در س
  چشیدیم رفتیماز ما نمکی بود کھ                  زارایــچشمت بھ یکی بوده و دلت بھ ه

۞   ۞   ۞  
  لب بام آید   من   نگار   کھ   شاید                 الم آیددر سنگ سفید الف کشم 

  آید در دام  اید کھ بھ بوی دانھ ش                 دانھ  م یشبپا   او   نوایی و   درگرد
۞   ۞   ۞  

  کفنم  آیا کھ کند گور و کھ دوزد                 غربت اگر مرگ رسد در بدنم   در
ید   بلندی   اییـج   راــــــم  تابوت    ن در بدنمــشاید کھ رسد بوی وط                 ب

۞   ۞   ۞  
اردر فص ن جوانی تو                  دادی  بدستم   گل   ل    دادی  شکستم در ح

  دادی  مبدست  امیدی  نا  تو دامن                 امید  من دست بھ دامن تو دادم بھ
۞   ۞   ۞  

الت  بلند   د ــــق   در   جانم  غبارت  بی  یدفس روی  در                  مــــانـــــــــج   نو
  جانم  در گردش چشم پر خمارت                 نیست   عی  در روی سفید بی غبارت

  :ویا
  رمـــــبم  بارتــــغ  سفید بی روی  در                  رمــبم   تـــــــال  و ــــــــن   بلند   دــــــــــدر ق

  بمرم  پرخمارت  چشم گردش  در                  نیست غبارت عی در روی سفید بی 
۞   ۞   ۞  
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ــــــدگـــــــهم  موافق  لـــگ  جوره دو                 ری پ و  د  دیو دو   شغنان  کدر مل   ری ــ
ه ه ای نان ب هر کس کھ بھ شغ   دای او مژده گری این جان عزیز ف                 خ

۞   ۞   ۞  
  ر تاق سرنوده جوانان خودت ایس                 ای   در ملک تگاب مهوش خندان خودت

  صد برگ شگفتھء زمستان خودت ای                 طلبند  می  ار دم گل سرخھ در مر 
۞   ۞   ۞  

  ورفت  آمد مرغزار  سفید  وی ــــــــآه                 در نیمک شو شیشتم کھ یار آمد و رفت
ـــــآم  غبار مثل   دنیاره ب                 نر رادت ـــــــبم  هیچ  وــبگ  مھ یار    ورفت  دـــ

۞   ۞   ۞  
ند   زبانھ  ھــــــک  آتش                 من دۀ ـــــــــدی  زند  رخــــــــچ  فصدریا   من سینۀ  م

ــاین کوزه گران کھ کوزه ها می س ـــــــــخ  از                 ازندــــ ـــــب اک ـ   من پیشینھء   رادرانـ
۞   ۞   ۞  

  کھ کند جدایشدو دل کھ یکی شود                  گاهش کھ کندشود ندریا کھ کالن 
دعزیزش ند ــهر کس کھ جدا ک د در کگش   خانھ م ــــدل مانند                  بم   بگ

  :ویا
  دو دل کھ یکی شود جدایش کھ کند                 شود شنایش کھ کنددریا کھ کالن 

  کھ کندد دوایش دهدردی کھ خدا                  مشکلجدایش دو دل کھ یکی شود 
۞   ۞   ۞  

ــــــــــــدع ــــــاث  ن ـم   ایــ ـــــــــن   دارد  ر ــ ـ   ندارد  دارد  رــــــــسح  هجران شب                  داردــ
سید   عشق  باغبان از  د ــــــــــروی   ندارد  ردارد ب   ص   نخل  ھ ــــــــــــــک                 ب

۞   ۞   ۞  
  آزمونی  را  خون  لخت  باشد  چھ                  باشد لخت خونی  چھ دل انسان 

  سرشتند  ماتم    لـگ  ا ـــــــم  بخاک                  ندتنوش  مــــــغ  اــب  اـــم تقدیر   رـــــمگ
۞   ۞   ۞  

  جان  ارــــــــــی  داره  جوابی ها  اذیت                  دل از هجرت عذابی داره یار جان
ـــــرامـــف                 ورتـــــــص  هیچ با   ادمھــــــی  ردیــــــنک   جان یار   داره ی حساب  وـ

۞   ۞   ۞  
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ــــــدلب  دامــــــــــک ید ــــــق  در                 غمگی  راـــــــچ  گفت من   بھ دل  ــ ی رک ـ   ش
  بی  می را  ی ک گفتم کھ در آیینھ                  دادم  بدستش   و آیینھ رجستم ــب

۞   ۞   ۞  
ـــــب شب   ھنیمدر                  بستھ میکردیم دیگر  بھ یک   دل ــــــوسـ ــــمیک  ھـ ــ   ردیمــ
  ردیمـــمیک دستھ   یار  رس  بر  گل                 میکردیم  ھـــــتوب  صبح دم  دم  در 

۞   ۞   ۞  
  دارد کھ  دارم   من سر سنگی کھ                  دارد  کھ  دارم من  کھ   تنگی  دل

ای شنیدم از دوست  ی کھ من دارم کھ دارد                 دشمن و سخ ن ص   هم
۞   ۞   ۞  

ی   سرت گرمست بھ صحبت های دیگر                 رـــــــــــدیگ ای ــــــــج انم ــــــگم در  و ـــــــــت  د
  رـــــگــــدی   شیدای   من   مثل   ابیــــــــنی                 ردیــــــــــگــــب   مـــــــــــالـــــــــع  همھ  دور   ر ـــــــــاگ

۞   ۞   ۞  
  شکستم  کی  هد و وفایتهمان ع                 تو بستم   با   ابربر    را  خود   دل 

ــــی کھ   خ گشتم  ــــــــگ  و ـــــــن  ارـ   نشستم گوشھ  و  ردم ـــک  قناعت                 رفــ
۞   ۞   ۞  

ــــــج   ای   دارم  ھ ـــــوانـــــــدی   دل   جدایی  ای   دارم    پاره  جگر صد                 داییـ
ـــــگ   هجران  شب    داییـــــبح زاری دارم ای جا صـــــکھ ت                 یقرارمب   من   لـ

۞   ۞   ۞  
ــب هرگز  کھ  م زخ  زدی                 ریشھ  ریشھ  عشقت درد   ازدلم    نمیشھ  ھـ

ـــــب   آخر   زدم  را سر خود                 بدخو  یار چو فرهاد از غمت ای    تیشھ  ھ ـ
۞   ۞   ۞  

ــدل ــــگ  در دل   تـدس از   م ــــــــ ــ ـــــــجف                 رفتھـــ   رفتھـــــــــگ  ر ــــــــس از  را   جور   ا وـ
ــرن   میدهد   ادتـــــــشه   گرفتھ   محشر  دامن    خونم کھ                  وفھـشگ   گـــ

۞   ۞   ۞  
ـــنک  یماـــــآس دل   ردیـــــب  مــــــــــدل ـــــــــنک  مـــــــایــــــــه دیدنی  ا ــــب  رــــــنظ                 ردیـ   ردیـ
ی                  ردمــــــــک بسیار   ها نالھ  پیشت  بھ  ـــــب  و ـــــــگ  و   نکردی      آوازم   ھـ

۞   ۞   ۞  
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  خدایاسنگست  و   شیشھ ل ـــمثب                 خدایا است   دلم تنگ است دلم تنگ
م   دــــــایــــــب   بشکند   دل   رــــــاگ م   زودی بدین   ا ـــــــت   کھ   بیا                 بم   نم

۞   ۞   ۞  
  نم کشیدهرخم زرد است چو کاه                  یدهدلم تنگ است چو ابر نم رس

ــــب   ع ــــــــــــطال    نبیند ــ ــ ــــب   ارمــــــــــــسروک                 من   گشتھ   ر ــ ــ ــ   رسیده   اییـــــت   ھــ
۞   ۞   ۞  

  زنم شانھ بھ مویت  خود  دستــــب                 روبرویت  نشینم    دــــــخواه   مـــــــدل
ــــان روزی کھ کــــهم                 داد ن ـــــــبم  انیــــــسلیم  تخت  داـــــــــخ ــ ــــ   ردم گفتگویتـ

۞   ۞   ۞  
  مرا طالع نا ساز است نفس جان                 پرواز است نفس جانھ دلم دایم ب

  ھ غماز است نفس جانلمرقیبان ج                 پیشت ھ ـــب  مـــآی  چسان  نمیدانم
۞   ۞   ۞  

  دـــــر شــــود پوسیده تـــلباسم کهنھ ب                 ر شدــــت  ھــوانـــــدی بود  دیوانھ   مـــدل
  شد ر ــــجگ خون  دایما  م ــــــــخوراک                 رفت  سرم از آن روزی کھ یارم از 

۞   ۞   ۞  
ـــــت روی   ھــــــوانــــــدی  مـــــــدل ــ ـــب  و ـ   باشد  تو   وی ــــم  م ــــردنـــــــگ  ند ـــکم                 دـــــــــــاشـ

ن                 کاری    زخم  قلبم   هزتیغت خورد   باشد  تو روی ــــــــــاب  تیغ دان   یق
۞   ۞   ۞  

  خویش  و بیگانھ  از   طالع ندارم                  م ریشــدلم ریش و دلم ریش و دل
ــــــب  را    ھــبیگان  اگر  ـــــــــشـب  رسر ـ   یشن زند   می ژدم ـــــگ  مارو  بمثل                  مــانـ

۞   ۞   ۞  
ــــــدش گــــلیـــــــک                 نمیشھ ا و  و قفلش قفلست   دلم   نمیشھ پیدا  شــد  مــــ

ـــــب  ه آ  د ـــــیـــکل ــ ــــــــروم   لـفـــــــــق  ا ـ ـ   ھــــــنمیش  او   بھ هر دل می زنم دل                 یــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــت  ان ــــــــــــپیچ زلف  اس                  باشد  وــــــــت  بچشمان ایل ـم م ـــــــدل ــ   دــــاشـــب  و ـ
  باشد  و ــــــــــت   بقربان  یکسر  همھ                  مــــانـــــــــیمان و جا سروتن هم دل و 
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  :ویا
ــــمـــــم  دل ــــت   پیچان   زلف  اس                  باشد   وـت  انــــبچشم  ایل ـــ ــ ــ   اشدــــب   وـــ
ــــــــــتم ـــ ــــــزنده گ  ام ــ ــ ـ ـــــهمھ یکس                 اــیــدن   الـــــــو م   یــــ ــ ــــبقرب  رـ ــ ــــــت ان ـ ــ   دـباش  وـ

۞   ۞   ۞  
  دارد  تو   گیسوی    سودای  سرم                  دارد   وـــــت   روی   ۀــــــــــــــــر مــــــمه   مــــدل
ـــبم   چشمم  ر ـــــــاگ ــــب رو    اندــ ــ ـــــت ر ـــــــــب  رـــنظ                 رویتـ ــ ــــــت روی ـــــــاب  اقـ ــ   دارد و ـ

۞   ۞   ۞  
ـــت   اغـــــو ب   لـگ   میل  لم د   داره تو    داغ   ام  سینھ   سراسر                  داره   وــ
ـــــــالل در    دمـــــــــش   داره   وــــت   داغ  هم   اللھ   بدیدم                  تماشا  رـــــــ  ھ زارـــ

۞   ۞   ۞  
ی   داره کھ   دارد من  کھ  زردی  رخ                  رهکھ دا  دارم من   کھ  تنگی   د

  زرد  شده  رنگم چرا   مـــــــدان  نم                 درد  دـــــمیکن نھ تب دارم نھ جانم 
۞   ۞   ۞  

ی  ــــــب   دارم  د ــــب  دارم   طال                  مــــــــروشـــــمیف  دل    ھـ ــ   روشممیف  زرگر   ھ ـ
ــــــــب                 دــــــاشــــبـــن   ریدارشــــــــخ  گر زر    اگر  ــــفـــمی   دالور   سیمرغ    ھـ   مــــــروشــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــدل     دارم    یــــدل ـــــن     داری ـــــــــ ــ ـ   دارمـــــــــــن   غمخواری  و    دارم  غم                  دارمـــــ
ایی  بھ    ندارم کاری   ک    با  دیگر   ھ ــک                 شد  نا ـآش  دل   چنان   ت

۞   ۞   ۞  
ی ی   دارم    د   کم  شود از دلم غم می  ی نھ جو                  مـــغ از   پر   دارم  و 

ـــــن ــ سد  دستم  ھ ـ ــب م ــ ی سر می کند خمنھ آن                  یار  گردن  اـ   سرو س
۞   ۞   ۞  

ــــوانـــــــــدی   دل   دارم  ی ـــــــــدل ــ ـــــــــــزن  داغ   رده ـــــــم  راق ـــــــف                 دارم   ھــــ ـ   دارم   دهــ
  ندارم   طاقت   را  زنده    داغ  ھـــک                 شد ا از جد  حکم را   ردهــم فراق 

۞   ۞   ۞  
ــــــدل ـــ   دارم   ردهـــــــــــم  داغ    دهـــــــزن  راق ـــــــــف                 دارم   آزرده     دل    دارم   ی ـــــــــ

ــــط   را   زنده   راقــــــــــــــف                 شد دا خ از  حکم  را  فراق مرده    ندارم  اقت ـــــ
۞   ۞   ۞  
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ــــــــدل ــکـــش   زار  دل    دارم   یـــــ   غم نشستھ  غبار  کنجش بھ هر                  ھـــتـــسـ
ــــطوف  طــــــفق ـــــــــلــق  بارـــــغ  ارددـر ب  ھــــــک                 واندــــــت  او  عشق  انــ   خستھ ب ـ

۞   ۞   ۞  
ی ند جوش از   کھ  دارم  د   فراموش رده ــــــرا ک خنده  م ـــــــانـــــــــلب                 غم م

ین   نوش  کند  او آب گنده را کی می                  باشد   خورده  ل کھ آب ش
۞   ۞   ۞  

ای تاریک                 چون قلم هموار و باریک  دماغت   رخت مشعل در این ش
  کھ دارد جنگ باهر ترک و تاجیک                 وچ جنگیق شاخ  دو زلفت همچو 

۞   ۞   ۞  
ـــــــــانـــــــخ   دم ــ ـ ــــــب  ھ ـ ــ م ا ر  جانت   ھــک نیستم   اجل                 مــنــیــبب   ورهـــــــــت   اـیـ   بگ
ــــــدم                 است ار ــروردگـپ  ھـــمــه ر ـــیــــگ  لــــــاج   رمـــــــــبگی  آرامی  ھـــــــــــک  نبنش ی ـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــگ  ون ـــــــــچــهم ت وازه ادر  دم  ــــب                 داییــ ــ   داییـــــص  را  من ک   تا م ــــتـــایسـ
ــــنـــیــــبب  آیی ر ـــــــگـدی ــــــخ روی   مـ ــــــخ  درد    ارـــــاظه  م ــنـــــــک                 تـــوبــــ   نمایی   ودــ

۞   ۞   ۞  
م  آب  ھوپــس  سرحد  مد ــــــــــب                 روانی م ــ م انی ــــــــــگ زنده   آب  دنــــدی ا ـ   م

ـــــب                 ھ شوهــچ گانی   آب زنده  دیدن با  ــ ـــــی   دنـــــــــدی   اـ ــ ــــبر ــــمه  ار ـ ــ ـ م   انیـ   م
۞   ۞   ۞  

  سرونازم کرد   گذر  کوچھ این  از                  شغول نمازمم و    است  صبح  دم
  سازم چھ   مع  این بھ  خداوندا                  ردــک  طــلـــغ را  وهللا ــــــــــه  قل  زبانم

۞   ۞   ۞  
  رفتیم  کردیم  جدا  از هم  دل دو                  و رفتیم  کردیم  وداع اصبح م دم 

ــن ـــــت   داشتیمـ ــ ــ ـــــــــــوشـــ ــــــت                 دوروزه   راه   ھـ   ورفتیم ردیم ــــــک  خدا  اـــــــب  لـــــــــوکـ
۞   ۞   ۞  

  فیق جان ر دم زلف سیاه سنبلت                  جان رفیقچیت گل گلت  ۀدم کرت
  رفیق   جان بلبلت   زبان  امــــــک  دم                 سودی نیستاز زلف سیاه سنبلت 

۞   ۞   ۞  
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ر استدندان    بویت چو قرنفل است خودم میدانم                 مــــــــــــخودم میدان تو دُ
  نماست خودم میداکارهایت بھ تغافل                 چشمانت بحریفی است دلت جای دیگر

۞   ۞   ۞  
ـــــک  ال ــثـــــــبم  ا ــــیــــدن ـــن زری   وزهــ ین  تلخ و گھ ھ ـگ  آب دهنم                 ایــــــــــ   ایش

  ای  زین  زیر    مدام   مجلو   اسپ                  ایم میگن کھ عمر تو چندین مرد
۞   ۞   ۞  

  
ـــبم   اـــیـــــــدن   ای دیگر   فکر هزار   من  دل اندر                  ای  ذرــــــــــگـــره   آدم   الـــثــ

  تماشایی جهان در گذر ایدیدم کھ                  جهان  تماشای و  سرپل  رفتم بھ 
۞   ۞   ۞  

  استن هم سرخ وسفید و رخت چون خ                 هالل شام عید است  ابرویت  دو
ـــــم  نـــــــــک  ارتـــــــزی   کھ بیچاره غریب است و شهید است                 قـــــعش  ھـــتــشــزار کـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــده                 داری   ھ ـــانــتــمس   جـــــــــک   رویـــاب  دو  ــــانـــــــانــــج  ش ـــدلک   انـــ   داری   ھ ـــــــــ

ـــک  را ـــــــــم ـــــــــت   رـــیــاس  ردی ــــــ رــــــــــــدیگ                 زلفت  ار ـ   داری    شانھ  آنرا   چھ   ر 
۞   ۞   ۞  

ــــــش  می کی   مهربان  دوباره   کی میشوی  ی ـــــک  انــــــــج  آرام  بمن                 کی  وی ـــ
  کی  شوی  می   کی روان  و سر   وـبگ                 مسافر  ا ــــــم   بسوی   بستھ    رـــــکم

۞   ۞   ۞  
فتدو تا دخ در این راه    فتھ مــــیکی پیش پیش یکی دنبال                 جوره م

ف                 دخ  ھ ـــــــــــدنبال  همو   قربان    ھــــــم   تـــکالم هللا بدستش خوانده م
۞   ۞   ۞  

فتدوتا دخ د   رفتـــــمی الیده ـــــــپ  گمشده  ارشــــــــــان                 ر این راه جوره م
ـــی  دهـــش م ــــــــــگ  انارش ــــــن  کشر ـــــــزدست یا                 گرفتھ ارش ــــــــ ــ ــمی الیده ـ   تـــرفــــــــ

۞   ۞   ۞  
  شاخ نبات استیکیش قند دیگش                  خیاط استاین محلھ در دو تادخ 

  وات استـــــکھ مانند خود من بیس                 نباتش   اخــــــش  ان ــــهم   قربان  مھ 
۞   ۞   ۞  
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  استیکیش گوهر دیگیش مرواری جان                  دخ بھ این کوچھ روان استدو تا 
  است مهربان  نا کافر  کھ هردوش                  رمـبگی را   راهش ھ ــــــــک گفتم   بدل

۞   ۞   ۞  
  است  نبات  یکی قند و دیگر شاخ                 خیاط استدو تا دخ در این کوچھ 

ینھ    همو  ان ـــــــقرب  ھ ـــم   است   نامزاد   نباتش  شاخ   همو                  دخ  س
۞   ۞   ۞  

ه   یانـــــــم  دخ   تا    دو   بگردم  دنبالش    کھ   میشھ   مــــدل                 گندم  س
ـــــــــح بر  کنان   گریھ  یکیش                 یارم  قاصد   یکیش   ارم ـی   یکیش   زارم ال ـــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــرســــف                 ھــــچـــنـدوغ  اکــــن  اــــتدو   بــیـــــس  دوتا ـــتـ ـــب ادم ــ ــی  تــــــایر ـ ــــــن  ارــــــ   ھــــــــوچــ
ــی بندم   کھ                 کن  داــــــج  زلفانت ز  را  و ــــــــم ا ــــــدوت ــــــــگ ادـ ـ   کمانچھ  در اری ــــ

۞   ۞   ۞  
  بیاباندر ا بودیم روز کھ شو یکج                 ماالن  برج  در بودیم  کف  دو تا 

  بیابان در   نمانھ  تشنھ  لــــگ  ھــــک                 رسانھ  بارانی  و برف  جان  دا ـخ
۞   ۞   ۞  

  باران وآب  بود  دانھ  وراکمان ــخ                 دالانـــاق ت در  بودیم   کف ا ــــدو ت
ـــــــاله ــ   بیابان  در ارا ـــم  ت ــفــج   ھـــتــرفــــــــگ                 ادـــیـــص  چــهی ھ ــنــیـبــن ر ـــیــخ  یـــــ

۞   ۞   ۞  
فــــیکی پیش پیش یکی دنب                 فتم   وارـــــدی  ر ــــس  ر ـــــکفت  تا دو    تـــال م

فتــارده از دنـــهـاه چـــــــــــھ مــک                 مھ قربان همو سر وگردن پیش پیش   بال م
۞   ۞   ۞  

ــــب   انــــــمــچش دو  ــ ـــــخ  دارم در ـ   اــــدایـــــــخ دارم   رـــــــــسف در  زی ــزیــــــــع                 اــــــدایــ
  دایاـــخ   دارم   یگرد   شوق    بدل                 آیھ می  و ـــــــــت  عزیز  ویندــــــــگ ھ ـــــمـــه

۞   ۞   ۞  
ــــدر سف زی ـــزیــــــــــــــع                 اــــدایـــــــخدارم    در ـب  ان ــــچشم  دو    اــــــدایــــــخ  دارم ر ـــــ

ـــــدایــــــخ ردم ــــــگ  خاین  دای ـــــف                 آمدـــــــواهد خ  عزیزت  گویند  بمن   اـــــــ
۞   ۞   ۞  
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ـــــــدم بــیــنــــش                 داری   ارــــخم  اهـــیـــــــس  انــــمـــدو چش ــ ــــــبـــیـــرق  اـ ـــک  انـ   داری  ار ـــــــ
ـــــفراموشم مک ـــــن  ای   ن ـــ   داری   بسیار    اشقــــــــــع  ھ ـــــچ  ر ـــاگ                 دهــــــدی  ور ـ

۞   ۞   ۞  
  داری    اغــــــــچ  د ــیـــسف  ان ـــتـــدو دس                 داری    زاغ   اهــیـــــــــــــــس   انـــــــمـــــشـدوچ
ـــب                 بگردن   دس   م  کس   ر  ــ ــــمـ   داری   اغ ـــــــدم   م   ھــــــــک   اـــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــن   اهـــیـــس   انــــــــمـــــدوچش   داری   انداز    رـــــــتی   رویــــــاب   اـــــــدو ت                 داری    ازـــــــ

ــــــامــــــــنــــــادتــــــــــــــــشه                 تــــــــزاکـــن   ازو ــــــــن   اکولتھءـــــف   از  تو  ــ ــ ـمــم   ۀ ـــــ   داری    از ــــــــتــ
۞   ۞   ۞  

  گل ک   می  شیدا و   مرا مجنون                  گل ک   می  وا  سیھ دو چشمان 
ــــــت   نم ــ ـــــامــــیـــق   ردایـــــــــــزف   رـ ــ ـ   لـــــگ  ک  مھ می سوزم تماشا می                 تــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــهم                 افتاد  دلـم بچش  مــانـمــچش  دو   افتاد سر  بر  قدیم   مهر ان ــ

  افتاد   کف   رـــــب   من   باز  شکار                  مگ باز شکار  خواستم  من  کھ 
۞   ۞   ۞  

ــناـــــــج  سرو                  آیی  یـــم  کی  براهت چشمانم   دو   آیی می   کی فدایت  م ــ
ــبج   آیی  یــــــم کی   مــــانـــــــج وار ـــــغمخالا                   مـــــغ ر ـــــلشک  کشیده ر ــــم ســـانــــ

۞   ۞   ۞  
ــــب چشمانم  دو  ــ ـــــم راه ـ   دایاـــــــخ   اندهـــــــم  ا ـــــکج   من  عزیز                  خدایا  دهـانـ
ـــب  من   ز ـــزیــــــع ـــــک  ھ ـ ـــــاینج   مرا                 مسافر  انادا ــ ــ   خدایا  انده ــــــم  ا ـــــت  ا ـ

۞   ۞   ۞  
ــــت وی ــــم شانۀ   دو دستم                 اشدــــب  وـــت  کوی  سر  دو چشمانم  ــــــ ــ   باشد و ـ

ـــب را ـــــم ـــارتگـــــزی                 ارهـــــکــــــــــچ ج ـــــــح اجیان ـــــــح ا ــ ـــــت  روی   من   اه ــــ ــ   اشدــب   وـ
  :ویا

  باشد تو    موی    شانۀ   دو دستم                 باشد  تو کوی  سر  چشمانم  دو 
  باشد و ــــــت  ابروی  اقــــــط من  حج                  چھ کار است  مرا با حاجیان حج

۞   ۞   ۞  
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ی   چشمانم  دو   لـگ  کند می   جدایی من   از گلم                  لـــــگ  میکند سیا
ـــــــخ ار ــــــــبدرب  ردمـــــــــک ص    گل  کند  می  ال را  کار   هر  کھ                 انــــــج دا ــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــت  ل ـــــــثـــــمــب                 اری کھ در عالم ندیدمدو چشم د ـــــــــدیــــــــــن    آدم  ب   وـ   دمــ

ـــــبج   آتش     زدی ــــن   ان ــــ ــ ح   اینقدر  مسلمان                  وانمـــــــت    اـ   ندیدم   مـــــــب
۞   ۞   ۞  

ـــب  الــثـــــم داری  ب ـــــــدو ل                 چشم آهو مثال    داری   دو چشم    اهوــک  رگ ــ
ــــب ـــــب                 شیار    در پیش   لھ گیــــــجم  رات ـ ــ ـــــش  در   عاشقان    راتـ   آهو  اخ ـــــــــ

۞   ۞   ۞  
  روشدـــعن میفدو زلفش مشک و                  میفروشد ر ـــت نرگس   دو چشمش

ــب ــــــب  عشقش    انداری ــــــدک  ھ ـ ــ   میفروشد  خنجر و  ت   و سنان                  ازمـــنـ
۞   ۞   ۞  

  صحرا است لبانت چون شقایقهای                  دریاست همرنگ تو  از ــن  دو چشم
ــــت ــ ــ   استــنــــــــــتم ن ـــــــــم وجود  ای ـــــراپـــــــــــس                 ازی ـــنی  بی  رورتــــــــغ  اوج   در  وـ

۞   ۞   ۞  
ــــبـــدل  دو   مشکل تاده ــاف  من ار ـــــــک ا ـــــــــدایــــخ                 دل ی ــــــکــی  و دارم  دارم ر ــ
ـــــپ را   مـــــدل  ادــداونـــــــخ ــ ــــپــیک   مـــــــــهد  رــــــبـــــــــــدل  رــــــــــ                 ازی ـــــــــــــس  ارهـ   دل   ۀار ـــ

۞   ۞   ۞  
ـــب ال ــط  دندانت دو  ــب دا ــــــخ  انتــبـــــــنگه                 من ل ــــــگ  اشدـ   من ل ـــــــگ  دـــاشـ
  من ل ـــگ  باشد وفا   من از  هنوز                  ازی ـــــــــس  پایمال  ار ــــــم  ون ــــــــخ ر ــــــــــاگ

۞   ۞   ۞  
  من گل  کردی  جدا  خود  را از ـــم                 من  لـــگ  ردیــــک طال   دندانت دو 

ـــتــدانســن ـــتـــویشـــــــخ اه ــــــنـــــــــــگ  مـ   من  گل کردی  و پا  را بی دست م                 را  نــ
۞   ۞   ۞  

ــتــیخر  اه ــیـــن س زلفا  دو ـــــــــت                 رویتــــــــب  ھـ ــ   شویت  بھ  بینم  نم الیق   وراـ
ــــــش ال  ــکــویــ ـبم  رـــــد ت زو   تـــ ـــیــ   برویت  دس  کشم منت  ھ بی ـــــــک                 رهــ

۞   ۞   ۞  

www.enayatshahrani.com



  ٩٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  فراموش  کردی  مرا دیدی  کھ را                  پس گوشردی ـــــک سیاه  دو زلفان 
ن خمرا سازی ز لطف                  یـــــــــــایــیــــب  اــــت  نشستم ت ــــــراه ر ــــــــــس   وشـــخویش

۞   ۞   ۞  
ــــــفـــــــزل   دو ــــــت   بود  ت ــــانــ ی از ای حال خ                 بابم   ارـــــــ   رابمــچھ می خوا

ـــــت ــ   بخوابم آیی   شب  ر نیمھـــــه  راـچ                 نداری   یاری  سر  من  با   کھ و ـ
۞   ۞   ۞  

  دادی  خواب بوقت  دوسھ بوسھ                  داری   ابــــــت  را اه ـــیــــس  انــــفـــــــزل دو 
ین  دوسھ بوسھ بوقت خواب ــپ ل ــــــــــگ                 ش ـــــــــژمـ   دادی  رابــــــسی را  رده ــ

۞   ۞   ۞  
ــب زارو   زعشقش                 دوسھ روز است کھ دلدارم نیامد ــــن  ارمـــــــــــــمـــیـ   دـــــامــیـــــــ

ــــن عزیزان  ــ ــــــامـ   دـــــنیام  ارمـــــــــی  راــــــــچ  بفرستم ھ ـــــــــک                 کو  قاصدم ارم د ھ ـ
۞   ۞   ۞  

ی ــــــــص                 بدن رادوسھ روز است ندیدم گل    را  دهن پستھ   و  گردن را
ــایـــــــــیــب  رم ــــبـــق ر ـس  ردم ـــم  ر ـــــــــاگ   سازم کفن را  می  پاره ز عشقش                  دــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــگــم                 نیست پیدا  یارماست دوسھ روز  ـــــــم ر ـ ی ــ   دریاــــــب  ھــــتــرف ده ــــــــش ا

ــــــبس   دریا ر ـــــــقع  از ود ــــــــــخ  ارـــــــی  بکشم                 والدـــــف  مغز  از  ی ــــکـــگــچن ازم ــ
۞   ۞   ۞  

  روز  و بدنبال تو من گشتم شب                  دو سھ سال و دو سھ ماه و دوسھ روز
  دوز   ن ـــــــکف   انـــــــبدک  دادم    خ                 خ آمد کھ شویت کشتھ نا جور 

۞   ۞   ۞  
ــــع دو  ــــب دل  رخان ـــلـــگ  میان                 شکستم را   اـــه  آرزو م ـــــــــالـــــ ــ   ستمب  تو ا ـ

  پرستم  ترا هر لحظھ چون بت می                 عشقت زجان و دل شدم هندوی 
۞   ۞   ۞  

  عاروسروزه دخ یکیش سھ یکیش                  یکیش ماه و یکیش روزدو گل دارم 
ـــب   روز و  شب   هستم  هردویش دبیا                 رمـــــــــــبگی  ار   دامشــــــــک  مـــتـــگف  دلـ

۞   ۞   ۞  
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ـــتــمم  ت ــــامـــــــــق   ائبـــــــــجـــع                 دارد  از ـــــــــــــجـــــــاع  رم ـــــــبـــدل   لـــعــدو ل   دارد  از ــــــــ
ــــــــب                 ودهــــرب ن ــــــم  هوش وخرد ازکنون    داره پرواز   دل  مرغ  ویش س  ھـ

۞   ۞   ۞  
ن  ین  م ــــــغ                 خانھ کردهدو مرغک پشت کلک ــــدی  راـــــــم ش   ردهـــــــــــک وانھ ــ

  کرده  افسانھ    گی  ر زنده  د  راــــــم                 سفیدش  لوبند ـــگ  ان ــــــــربــــــق   ھـــــــــم
۞   ۞   ۞  

ا استم خدا جان ی ت   شش بال استم خدا جانی ده گ                  ده ای حوی
  جان خدا   بمرگ خود رضا استم                 مسلمان  اـــــن  بالی  شش ی ده گ 

۞   ۞   ۞  
ی کالن پیدا ده ای ح   یار  ک دستار سفید آشنا شدیم                 شدیم یاروی

  یار  شدیم ورسوا   آمد  مامام کھ                 بگردن  دس  سفید  ارـدست  ک
۞   ۞   ۞  

ــــــب سره                  زاده  بیبی  بدیدم   انھــــخ  ای ده  ــ   ادهـــــ  نـــرزی ی ـــی ھ ــــیـــتک ا ـ
  نداده را  م ـــــــــکـــیـــلـــــع  ردمــــــــک سالم                  امروز  کھ  کردم منھ نمیدانم چ

۞   ۞   ۞  
ـــــــق کنج  ای   ده م  دخ این   از دوسھ بوسھ                  رمــــبگی ر ــــــــکفت  العــ   بگ
ـــثـــــــم                 دــــــــــنیای   مـــــــــراه   رـــــــــس  دخ   ر ــــــــــاگ ـــــق   الـ ــ ـ ــــبگ   در  ش ـــات  وغ ـ   رمــــــیـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــب                 ودمـــــــب  پوش  لگ  در خانھ  بدیش ــ ه پیش  ھ ـ ـــــروپ  س ــــــــــب وش ــــ ــ   ودمـ

ــــــــسب  ر ــــــــــس   بودم گ خواب و گ بی هوش                  نـــــــم  سینھ   ز   برو    زهـ
۞   ۞   ۞  

  غارت میکرد هو دل و جان مار عقل                  میکرد  لفھ عمارتز دیدم صنمھ 
مصنما بوسھ از کجگفتم    ردــــــاشارت میک  رخسارهتھ بھ شگان                 ایت بگ

 

۞   ۞   ۞
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  ﴾ ر ﴿ 
  

ــرب ــب  ای  رمــــــــب  از  ودیـــــــــ ـــــــوفــیـ ــ ـــــــــبح  رحم   ن ــــــبک                 دل ا ـ ــ   دل   بینوا   الــــ
ــــــپ  ر ـــــــــزی  در   بشکند    باداــــــــم                 بگذار   آهستھ  قدم بر خاک من  ــ   ادلـ

۞   ۞   ۞  
ین بگوش آمد                  تـــــــالیــــــــــــق   زهدروا  دان    دمــــــیــــــرس   دایتــصچطور ش

ـــــــــن  داری   روا                  پیشت بیایمدلم میخواست کھ در  ــ ــــادرهــــــــیــب   دارهـ   ایتـــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــجـــــــک  بـــو دیش ب ـــامش  رفیق ــــــــب  ادی ــــــــ                 اییـــ   داییــــــج   داغ  م ــــــــدل  ر ـ
ـــــبس                 از مھ  می   خر  کھ آ  دانم ر ـــــاگ   طالیی   وارــــــدی و   رـــــــقص  ازم ــ

۞   ۞   ۞  
ــــب                 داری نداری   سر  درد  جان  رفیق   نداری   داری   نظر مسکنینان  ھ ـ

ــــب ا ـــــــت  نشستم ون ــــــــخ  انــــمی   نداری   داری    رـــخب  م ــــــوالـــــــــاح  ز                  وـــــــزانـ
۞   ۞   ۞  

ـــــت شب                  با دانھ ــــیک ل ـــگ انم ـــــــج  رفیق ــ   اـب  خانھ راغ ـــــــــچ اریک ـ
ـــــــب                 من  ۀـــــــانــــــــخ راغ ـــــچ تاریک  ب ـــــــــش ــ   اـــــــب  ازدانھـــــــــن  ارکـــــــــی  پیش ھ ـ

۞   ۞   ۞  
ــــاشقــــــــــع  ر ـــــــــــب   ب                 اندـــــــم  ار ــــــــی   گــــرنـــــب   بـــیــس  گ ــرن ــــــم  زار    انـــــــ   اندـ

ــزی  و  ا ـــنـــرع  ب ـــــــعج ـــگف  از   بلبل    رتــــــــــز جب                 دــــــــمینمای   اـــبـــ   اندــم  تار ـــ
۞   ۞   ۞  

  میگردی   ا  قیمت   ل ـــگ   مانند                 میگردی هوا هوا   بسرت  الـــــروم
  میگردیاز ما چھ شنیدی کھ جدا                  ال نوده   ای خدمتیم  پی   مادر

۞   ۞   ۞  
ـــط  رومھ                 کنم  ھـــــنال  کند  م دردسر   روزیکھ   مــــکن بیگانھ   دامــــــــک رف ـــــ
  کنم  نھخا طرف  و گریان گریان ر                  بدهد  سردم   جواب   اگر   بیگانھ 

۞   ۞   ۞  
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  مرو  کھ  گرف   دامان مرا سخت                 بود گرو  دلم   پیش دلت  روزیکھ 
ادی کھ بردکفشهای                  اال کھ دلت بھ دیگری مایل شدح   کجم راست 

۞   ۞   ۞  
  مرو   کھ  گرف دامان مرا سخت                  رو ـــگ  بود ت ــدل روزیکھ دلم پیش 

  ھ برو ـــــــبرگش و با خشم بگف ک                 شد مایل  بدیگری   دلت ھ ـــــــروزیک
۞   ۞   ۞  

  مشکل شمش  ش بی   جنگ  ھـب                 مشکل تدب  بی  است   دور  م ــره
ن   ا ـــــــــیـب ـــــاهـــــج  زن                  حدی  یک    بگویم  بنش   لــــــمشک  پ مرد  بھ   لـــ

۞   ۞   ۞ 
  ﴾ ز ﴿ 

  

ـــــسـمی ده ـــــــدی آب  ز  ـــــاهـــیــــس  ازمـــــــ   اییـــبیوف  از    مـــــنـــــــک  می  تھ ــــــــوشـــــن                 یـــــ
  آشنایی   دنندار   مطلب   بی   ھ ــــــــک                 تـــــــیســبھ این خوبان دنیا اعتبار ن

۞   ۞   ۞  
ـــک   بحقم                 بسوزی  رف سری  ر ـــــــس ز پیشم    بسوزی   ردیـــــــــک  افری ـــــ

ــــــــــم   سوزیب  ردیـــــک ادو گری ــــــج  بمن                  ارمــــــــــــــــدی   از  ردی ـــــــــــک  آواره   را ـ
۞   ۞   ۞  

ــــــظـــتــان  ز درد  نــــــــــس   اری ـ نــــــاف  را   رده ـــــــم  چراغ                  ھـــــــب   وخ   ھـــــــــب   روخ
ی  ــــــــــب                 ارهپ   ھـــتــــکش   رو ــــــاب  تیغ  ز ـــــک د ی گاه  مژگان  ھ ـ ن  گا   ھــــب  دوخ

۞   ۞   ۞  
  شدم  خریدار زر   بھرا  و ـت زلفان                  دمـــــــش زار   وـــــت ۀ برا  رنگ ھ ــنــزردی

ــــــآخ                 گویند  چند ترا  زلفان   قیمت  آن   شدم  گرفتار   مالمتت   بھ   ر ـــ
۞   ۞   ۞  

ـــب رنگ   زردینھ م  پستت  ر قدـ م  دستت   گی   نقره    رۀـــــدر ک                 بم   بم
م روی سفید و در                  ک  دیوانھ    برمن   نظر  اه ـــــــهرگ   چشم مستت بم

۞   ۞   ۞  
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وی باره   زلفات چپ و راستآیینھ بدست داری و                  راست زردینھ رنگ کھ م
م    مال خداستخندیده بھ غمزه گف ای                  لبکات  از گفتم بروم بوسھ گ

۞   ۞   ۞  
ـــــف و  ھ ــــــــالــــــــن   زارانــــــه                 دارم داد   واژون رخ ـــــچ ت ـــــــز دس ــ ــ   دارم  اد ــــــــریـــ

  دارم اد ــــــش ودـــــــخ ر ــــــاطـــخ چگونھ                  و خار  با خس  ستانملد  نشستھ
۞   ۞   ۞  

  یاد  از است  برده  مرا  دل  را ــــچ                 ز دست عشق هزاران داد و بیداد
  ریادـــبف  آید   زبان   بی  وه ــــــک  ھ ـــــــک                 گویم  مھ این غمهای دل را بھ کھ

۞   ۞   ۞  
  کھ هر چھ دیده بیند دل کند یاد                 ریادــــــف  وردـــــــه  و دل  دید  ز دست

ـــــب  زنم                 فوالد ز   کش نو   خنجری  ازم ـبس ــ ــــت دیده  ر ـ ــ   آزاد  گردد  دل ا ـ
۞   ۞   ۞  

ـــــت  رخ  ر ــــــــمه  ز دل ر کس گفت نیست                 نیست  رفت  و ـ   غم عشقت 
  نیست   فتب  ان ــــــردمــــــم   انــــیـــم                 محبت  ر وــــــــمه  سوزش   ن ـــــکــیــو ل

۞   ۞   ۞  
ــــــت زدوری  ــ ــــب من  و ـ ــ   ایدل   احوالم  دیگر   ر ـــپ   نم                 ایدل م ــــــالح د ـ
ی                  ز صحرا   چی نم   رـــــدیگ نخود    ایدل   مـــفال  دیگر    وــــــت   نمیگ

۞   ۞   ۞  
ـــــت آواره   بیکس و   غریب                 کس بیچاره تر نیستز عاشق هیچ    نیست  رـ

  نیست دیگر   ردد  چو درد عاشقی                 دمو ـــــــزمآ م ــــــــــــالـــــــع دو   درد و  م ــــــــــــغ
۞   ۞   ۞  

م  ان ـــــــدک کنم                  ترک کردم من سری را  ز عشقت   را  گری   سودا گ
ـــب دین  و   لـــــــعق  متاع ــــــــب                 مداد  ادـــــربـ ــ   را  پری   آن  بینم  کھ  ھ امیدیـ

۞   ۞   ۞  
  من کنم   می تسال   دل بھ فکرت                  نـــصحرا می کنم مز عشقت رو بھ 

ـــب ــ ــ   من کنم   می بیگاه   روزه  بھ گریھ                 آیی  یادم  مکتب  درس  وقت ھ ـ
۞   ۞   ۞  
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  تھـــــگش تاق ـــــــمش دیدنت   اـــب  مــــدل                 گشتھ  طاق  من تز عشقت طاق
و قناع   ھــــگشت   اوراق  ن ــــم  ر ــــــــصب  ورق                  تکھ هرچند می کنم ص

۞   ۞   ۞  
ـــــمی ج ــوشنـــف  دمــــآم ریان و ــــغ ز  ــپ                 رمـ ـــیــــم  اده ــــــــیـ ـــــــب  روم ــــ ــ ــــــــــیـــم   جـــارنـ ــ ــ   رمــ
  بید مجنون قدم خم گشتھ همچو                  مجنون   مثل ارم ـــــــی  عشق  ودهـــــــنم

  )از هرات(
۞   ۞   ۞  

ـــــز ف ــــ ــــــــه   دمـــــآم   جــنــوشـ ـــــــ ــــ ـــ ـــــ ــــن ھ ـــب                 مـــــم   راتــ ـــــــ ـــــ ــ م  غورات   خود   یار   زد ـــــــ   م
ـــــــچیس ـــــــو مج ه ار ـــــچ ازم ـ ـــــــــ ــــ ــــــــــشدم م                 هستم  بور ـــ   تمـــــن عاشق و معذور هســـــــ

  )از هرات(
۞   ۞   ۞   

وی   قسمت کند عشقت مرا کشتخدا                  دستایت پس پشت ز کوچھ م
  بھ زیر چادری چشمایت مرا کشت                 پریروی  یا  وریــــــــح و ــــــــــت  مـــــــــنمیدان

۞   ۞   ۞  
  ابروی کجت خیمھ بھ مهتاب زده است                 سیھ ات شبنم ییالق زده است زلف

ای تورا مکیده در خواب                  ر توــبچھ کھ یکشب بخوش دولت آن    زده استل
۞   ۞   ۞  

  دل می سوزد نم رسد دست مرا                 نموده است مرازلف سیھ ات مست 
  مرا نیست  وپری   بال بخدا  وهللا                  کنم  پرواز  تو  بجانب ھ ـــک گفتم 

۞   ۞   ۞  
ـــــــگ  هوا  سیھ ات  زلف ــــــ ــ ـــ ــاط                 چکنم  رفتھــــ ــــــــ ـــ ـــــــ ــــــــگ بال  تورا  راف ــــــ   چکنم  ھرفتــــ

ــــــــگفتم ب ـــــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــبغل  در  رومـــــــ ـــــــانص                 نمــک روز   تــ ــــ   کنم چھ   گرفتھ خدا  اف ترا ــــــ
۞   ۞   ۞  

  باشد و غمغم در دل من همیشھ غم                  موخخم باشد  زلف سیھ ات همھ
ــــــــاگ  رهدنیا ــ ـــــدوب ر ــ ــ   مــمثل م ماتم زده کم باشد و ک                 ک ربال ــــغ اره ـــ

۞   ۞   ۞  
  دلم چون دامنت تنگست همیشھ                 همیشھت اس  جنگ در  باز  زمانھ 

  همیشھ  تــــــاس  لنگ   آدم   بھ پای                 کھ سنگ است همھ میگن هر آنجایی
۞   ۞   ۞  
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ن  ــــن  زم ــ ـــــن  ی ـــاشقــــــع  ز درد                  من  م ــــــکن   ھــــــالــــم  را    رمـ ــ   من  کنم    ھـــــالـ
ـــــت چطور                  کن خود یار  ترک  کھ  همھ گویند    من  کنم  ھــالل  لـــــــگ رک ـ

۞   ۞   ۞  
  کرد خونم  جگر  نا دیدن روی تو                  کرد  مجنونم تو   زلف سر   زنج
ونم  شهر تو ز   خال لبت                 لبت  خال   بر    فتاد  نظرم   ھ ناگ   کرد   ب

۞   ۞   ۞  
  گشتھ  خوناب ام  سینھ  ر در ــجگ                 گشتھ  بیتاب  ز هجرت جان و دل

  ھـــدو چشمم چشمھ سیماب گشت                 کردم ھ ــــیر ــــــگ فراغت  در ــــان  ز بس
۞   ۞   ۞  

ـــــروزگ رت ــــــــــهج ز  ــــــب و ـــــت  غم                 ھـــتـــگش  ارــــت  ارمــ   گشتھ  ار یبس  م ــــدل  ر ـ
  گشتھ  دارـــــــدی  تشنھ  اشقع  ھـک                 من  ۀ ــــــــانــــــخ  زرویت    نـــــک  منور 

۞   ۞   ۞  
ـــــت ارم ـــــــــروزگ رت ــــــــز هج ـــــت غم                  ھـتــــگش  ارـ ــ   تھــگش  انبار   م ــــــــدل  بر    وـ
  گشتھ تو زار   در رۀ  چشمم ھ ــــــــــــک                 چشمم و د  دیدارت ز  کن  منور 

۞   ۞   ۞  
ــــــارتجـــــــــزی ـــــب ھ ــــــــک  اــ   ھــــــانـــــج  ده ــــــــزن  وهء ـــــــپک بی  اط ـــــــرب                 ھــیالن ت ـــــــدش  اـ

ــیـــسف  ان ــــــــبدام   ھکوت  یموده پتو    قـــــــعش  ار ــــــــخم                 واـــریـــــــــه   وۀــــــــک  د ــــ

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ س﴿ 
  

ه  ن  در  ت ـــبگف س ه زم   مـــبنفشھ بگفت جوان پر غمزه من                 منم  س
وده م صد   زن ـم دلسوختھگل در سر عاشقان                  زن ـبرگ بگفت کھ الف ب

۞   ۞   ۞  
ن  ینھ جوان کم ن میگس ـــخنج                 ردیـکم ــــآستی  بدرون ر ـــــ   ردیــــــمیگ ن ــ

ن عی نیستــــــــخنجر ب ن میگ                 درون آست   ردیـحیف قدمت کھ بر زم
۞   ۞   ۞  
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ینھ دخ میان دشت آمده یی   آمده ییپر غمزه مثال کوک مست                  س
  آمده ییگذشت خانھ باشیم کھ سر  دم                 ھ کنمـــاش خانبروم دم سر گفتم 

۞   ۞   ۞  
ی ـــانـــــا مثل زنبور خــــــب  دلش                 میشھ ھ ــــــقنغال   ھـــنـــک  دـب   سپا   ھ میشھــــ
ـــــشبش ب ــ ه و روزش بـ   ھ میشھـــــــــانــــــــــچشمش انتظار خ  دو                 تعلیم  ھـــھ پ

۞   ۞   ۞  
ـــــی و  انگش   ودم ــــــخ                 ھــــنـــیـــزم   شـــنق   انــــــمـــــآس  اره ـــتــــس   ھــــــــنــــیــنگ   ارمـ
ــن  د ـــــــداونـــــخ ــــی   ھــــــــــک                 ارددــــــهـــــگــن  را   م ـــنــیــگـ ــــــــــآخ  و   اول    ارــــــ   ھهمین  ر ــ

۞   ۞   ۞  
ـــــست ــ ـــآسم  ارهـ ک ب آن  ن ــــــــــم درد  طبیب                  بود   و فلک اه ـم  انـــــ   ودــــــدخ

ـــلبش از ب                 ودـــب  باال و بلند  سرو  ون ـقدش چ ــــگ رگ ـــــــ ــــن ل ـ ــ کز اـ   بود   ک
۞   ۞   ۞  

  بود رک ــدخت  آن   نــــــم  درد  دوای                 بود  کــــلـــف  رخــــــــچ ان ـــــــآسم اره ست
کناز   گل برگ  از کھ او                  دــنیـنب  ش ـــداغ  ادرش ـــــــــــم  ی ـــــــــــــــهــــــال   ودـــــــــب   ک

۞   ۞   ۞  
ن                  بـامش بینم   می ا و ــــــه بم   ستاره   امشب  بینم می  پا  زیر  بم  زم
ن    ا می بینم امشبدــکھ یار از یار ج                 عالم  ل ــــک  ای ـــــپ  رــــــــزی   در  زم

۞   ۞   ۞  
  دو ابرویش مثال فرق جیم است                 است  ومیم الف  هوا  در  ستاره 

ـــــط   انـــــیــــم ـــــرویش  نوشـــــاب  اق ـ ــ   الرحمن الرحیم استکھ بسم هللا                  تھــ
۞   ۞   ۞  

ین                  ردـــک  و بجل  لــــــج وا ــــــدر ه  ستاره ی بھ سر کردش   جان شال نارن
ین  نکردم در برش یک خواب   کرد  سحر  بانگ  رادــــــنام خروس                  ش

۞   ۞   ۞  
  ویتم ال ـــغ عن   و  کمش مثال                  برویت   مــروی  وا ـــــه   در   تارهـــــــس

ـــنش                 ھ افتمــــــــسرت از خواب باال کن ک م    می   انیــ   مویت   راییــگ  گ
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  :ویا
ــــه  در  ارهـــــتــــــس ــ ــــب   روم وا ــــــــــ ــ ـــرویـ   مویت ال ـغ  عن و  مشک  مثال                  تـ

م   می نشانی                  رفتم  کھ  سرت از خواب باال کن   رویت  الــمدست گ
۞   ۞   ۞  

ــــقط  ار ـــــطــق   واـــــــــه  در   ستاره  ـــــب دا ـــــــــخ                 ارهـــ   رارهـــــــق   یک   ام سر االی ـ
ــــبچ   رــــــــاگ ــــپ  بی    ھءـــ ــ ـــــــــب   ترا                 یــــــــــنباش   رواـ   ارهـک  چھ    مردم   دخ  ا ـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــگ   واــــــه در  ستاره  ـــ ــبا  ر ــــــاگ                 ریزه  ریزه    لـ ـــــــــــــ ه   قبلھ از    سیاه  ر ـ   خ

  بریزه  م ــــــانـــج  ار ــــــــی   انـــــزلف   رـــــــس                 بسازه   باران   راـــــــم  انم ـــــج  دا ـــــخ
۞   ۞   ۞  

ن                  امشب  بینم  می وا ـــــــــه در  ستاره    امشب  بینم می  پا   زیر در  زم
  جدا می بینم امشبکھ یار از خود                  سپارم  جان تا   ده مرگ  یا  خدا 

۞   ۞   ۞  
ـــــــببالین                 می شمارم امشب  ر هوا د ستاره  ــ   بـــامش  ارم ــــــــمـــیـــب   اـــــــــیــب   مـ

  امشب سپارم  ترا من یا خدا می                  اندارد  وا پر    رــــــــدیگ  ردم ـــم   رــــاگ
۞   ۞   ۞  

  خو بره  می   تو کی عشق  از   رهم                 وـــــــــتـــاهــــــم و ـــــــلـ  ل ـــــــــگ ریزه  ستاره 
ــــــی م ــگشت ھ ــــــــک و ـــل ر ــــ ــ   وـــــــــت  ورمــــــــخ  می  زخم ار ــــم  لاثم                 آیی  ادمـ

۞   ۞   ۞  
  تو  ادرــم بر  دوسال خدمت کدم                  تو  ر ـــــوکـــــــن   من   گک ریزه  ستاره 

ی ندیدمدو سال خدمت کدم  ــــــهم                 چ   سر تو صدقۀ   من ه واــھ تنخــ
۞   ۞   ۞  

ــــت   گک  ریزه   ستاره ل  ان ـــــج  فروغ                 قربان   تھ ور ـ   ربانـــــــق  دورتھ م
ل دورت چھ باشد   بھ پاکستان نام مشهور تھ قربان                 فروغ جان م

۞   ۞   ۞  
ــــــــم  و  سر زد  ستاره   ارـــــب  دـــــنـــــــمیک  یــــــــک ھ ــــلــافــــق رئیس                  بدنبال  اهشــ

  بدنبال مانده  ودکھ ـک ارم ــــــــی  ھــــــک                 نگهدارد  یـــــــــدست ھ ــــــــلـــافـــــــق رئی 
۞   ۞   ۞  
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ـــــب یی بی  غنچھ   ندیدم                 لیال  سوی  ستان ب سحر رفتم بھ  ــ   الـــــیـــــل  وی ـ
ـــب                 راـــشید بر دشت و صحکسر ثریا  ـــــی   ھـ   لیال   وی ـــــــدلج  ت ـــامــــــــق  اد ـ

۞   ۞   ۞  
  سنگ و   ھــــژال بباره   من م ــــــــز چش                 تنگ دل   از م ــــــبنال  انـــاهــــرگـــسح

  فرزند  داغ ببیند  ود خ  چشم  بھ                 دا کردـــــما و تو از هم جکھ هر کس 
۞   ۞   ۞  

  کردم  مستانھ  بھ چشمش سرمھ                 کردم  شانھ را   کاکلش  اهـــسحر گ
ـــــپ ــ ــــــــدل  درس    مــیـــــــــتعل   یـ ـــــــــــــایـــــــــــــربــ ــ   ردمــــــــــــک  مکتبخانھ وی ــــــس  روانش                 یـ

۞   ۞   ۞  
ی ـــــــــــسحر گ ی  وچھـــــــــک برفتم  ا ــــــــــب یان ــــــــم                 با ــ یــــــــــــــچ  سوزد  می  اغـ   را
ی   بدیدم ـــــــزان   زده                 زلخوانــو غ ت ـــــــســم بلب ـــــب  و ـ ــ ـــــزان  ھ ـ ـــــک  وی ــــ ــ ــ   یــالغـ

۞   ۞   ۞  
ــــــن رنجیده  دم ـــــــــق                 آمد ادم ـــــــی  نایت  سنجیده سخن  ــ   دــــآم ادم ــــــــی  ایتـ
  آمد یادم  نایت  خندیده  لب   ھــــب                 ف ا ـــــــــم از  سخن  گف  سخن 

۞   ۞   ۞  
ــــــزم                 نــــــــم   رـــبــدل  ت ــــروانس   آب  ر ـــــــــس   نــــــــم  دل   انست ــــدگمــــب   ھـــــــانـــــ

  ر منـــــدلب  انستــــــجه  مـــــــالم رســــس                 ردیــنک  علیک  سالم دادم  سالم 
۞   ۞   ۞  

ــن                 دردم  و دوه ـــو ان  ھـــــــــغص  اـــــــراپـــــس ــــــک و ســـاز و اشـــیـ   ردمـــــــوز و آه ســـ
ــــــگ زند  سر  زگورم    تو گردمهمان روزی کھ من خاک                  ادیــــــــش  ایـــلهـــــــ

۞   ۞   ۞  
ن خود را چ                 ازمـــنـــــــب  نـــم سمندت  پ ــاس ر ــــــــس   ازمــــــــس  ارهــــــــــدل مسک
ل  این  بھ   یکشب  رـــاگ ـــنق  از اسپتھ   نعل ھ ــــــــم                 بمانی  م   ازمـــس  رهــ

۞   ۞   ۞  
ــب  رـــــــــس   گرف   لـــــــگ  بدستت  دیدی  راــــــم                 رفـــــــگ   زل ــــــــمن   بلند  ام ــــــ

  گرف دل  ریبان ـــــــــغ ا ـــــــــاز م  راـــــــــچ                 شب و روز گریھ کردم کور گشتم
۞   ۞   ۞  
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  کھ دربارت بھ مثل روز عید است                 کھ شهید استسر بامت علم کن 
  خوش خرید استھ دوکانت متاع ب                 خریدار مردم  شدی   تو سوداگر

۞   ۞   ۞  
  دـلب جوی خندیده نایت یادم آم                 آمد  یادم  شیشتنایت وی ـــــج سر 
  ده بوستان گشتھ نایت یادم آمد                 ارانـــــــــ   تـــوق و ــــهم  انــــــربـــــــق مھ 

۞   ۞   ۞  
  انیــمـــآس اه ـــــــم  وـــــــــچ  صورت ور ـــــــس                وانیج  یک  نشستھ چشمھ   رـــــس

  جاویدانی  الــــو جم  حسن  انـــهم                 د ای خورشید رخشانزیب بتو می
۞   ۞   ۞  

ـــپ  وــــت  سودای  ز  دارم  سر ی در سینھ ام چون مرده در                 رشور ــ   گور د
  کھ باشم تا قیامت با تو محشور                  بیایی  بالینم  بھ  میخوام کھ  مھ 

۞   ۞   ۞  
  و منمـت ستان لد زلف  غم  دل در                 آستان تو منم  خاک سر   در سر 

انھ در دهان تو                  من آر جانم بلب آمدست لب پیش    متا جان بدین 
۞   ۞   ۞  

ـــنج                 جان دا ــخ  پر سنگم ایی دری  رـــس   انـــــدا جـــات ده از دل تنگم خــــ
  جان   خدا   ننگم  همان   گرفتار                  عنھ میدادـــهمان روزی کھ دشمن ط

۞   ۞   ۞  
ن  وار ــــدی  رـــــس ـــــب                 داره  ارـــخ کھ  نش   داره یار   صد  نکن  یاری  زن  ھ ـ
  داره یار ــــــــبس  اشقــــع ر ـــدخت ھ ـــــــــک                 دخ  بھ  از ھ زن یاری نکن غ ب

۞   ۞   ۞  
ــــــب                 ھــــــاشــب ل ـــثـم  بشینم راهت  ر ــــــــس   ھـــــــراش  دلتھ م ــــویـــــبگ افغانی   ھـ
ـــــب ــبگ  انیافغ ھ ـ   س نباشھـــــکھ بھ فار بگویم ک                 نفهمھ  ســــــک  ویمـ

۞   ۞   ۞  
ن ـــــخ ک ــــاش ارم بب                 دـــنـــق   ھــــرمــــن   زمـــریــب   تــــــراه ر ـــــس   ربندـــکم ا ـــت ون

ــــب                 ردـــــدا کــن جـــمهر آنکس کھ ترا از    نــــــود نبیند روز روشــــھ چشم خـ
۞   ۞   ۞  
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  منچرا هوشت پریشان است گل                  من  لــــگ ست نراغاـــــچ  راهت ر ــس
  چرا چشمت بگریان است گل من                 نگفتم تو  با  بدی  حرف  خو   مھ

۞   ۞   ۞  
ــــــب                 لــــگ  رم ـــمیگی   تارهــــک راهت  ر ـــــس   لــــگ   رمـــمیگی طیاره   رفتارت ھ ـ
ـــبخ ـــــی روی   الــــــــمــج ر ــــــــاطــــ م   والھـق   ھــــانــــــج  مزار                  انــــار جـ   گل   میگ

۞   ۞   ۞  
ــــــب م ـــنــنشی  تـــراه  رـــــس   آیی  می  کی فدایت   جانم و   سر                 یـــــیداـــــگ  اـ
  آیی  یــــم ی ــــــــک م ـــانـــــج الا غمخوار                  غم ر ــــــلشک کشیده  ر ــــس  مــانــــــبج

۞   ۞   ۞  
ـــم راه   رـــــــــس ــــــــــ ــ ــ   رفتھــــــگ   مـــــمحک   راـــــــــــم  ربند ـــــــــمـــک                 ھـــتــــرفــــــگ  رــــــتــدخ را ــ
ــــب ــ ــــــتـــدخ   ادرـــــــــبم   رینـ ـــب  ر ــ نـــــــگـ   گرفتھ  سر  و دخ ما   عقد کھ                  وی

۞   ۞   ۞  
ــــــم  راه    رـــس ـــــظ  را ــ ــ ـ ـــالــ   تھــــــرفــــــــــگ  م ـــــایــــــــق   راـــــــــم  ربند ــــــمــــک                 رفتھـــــــــگ  م ــــــ

ــــب   برین ــ ــ ــــــم رــ نـــــــبگ  ر ــدخت  ادرــ   گرفتھ سر  دخ  و  ا ــم ار ــــــــک ھ ــــــــک                 وی
۞   ۞   ۞  

ــــب ار ـــــــــخ درخت   مــــــــراه ر ــــــــس   باشھ مار  و    گژدم  و دــص                 ھـــــــــاشـ
سانم  دل  بھ  امشب وده ـــــــخ   باشھ  کردار  کار دوصد  اگر صد                 م

۞   ۞   ۞  
  لــــگ  ارکـــی  یھآر ـــب مکتب   از ھ ــــــک                 لـــر پــــس ا ــــی  مــنــیــبش  رکـــــس  رــــــــس

  میشم اده ـــتـــایس  اول  ول ـــــــق ر ــــــس                 میشم  زنده  بر آیھ  مکتب از  کھ 
۞   ۞   ۞  

  دـــدشمنم شداشتم کھ همان دوس                  شد  شیشتنم سر سھ دانھ ار 
  شد و کشتم   قتل  بھ بستھ  کمر                 وجان دلهمان دوستا کھ داشتم از 

۞   ۞   ۞  
ـــــــب                 ودمـــب  بیدار  رــسح  اـــت  شب ر ــــس ــــپ  رهــــجی در ـــــــق ھ ـ ــــــب ار ـــــــخ ر ــ ــ   ودمـ

ــــــــــی   ارــــــــظــتــان  وزم ـــنــــــه                 کرد  ستاره سر زد و صبحم طلوع ــــب   ارـــ ـــــــــــ   ودمـــ
۞   ۞   ۞  
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  داره  یریسمان  تیلفون   سیم های                 داره میدانی  کابل جان های سر ک
  داره  پرسانی بتو   جانت  یار  ھــــک                 راستت  وشــبگ بگ   بگ گوشک

  :ویا
  داره  طوالنی  تیلفون   جان  سیما                 داره   دانیــیــــــم   زارــــــم  ی اـــــــهـــرکــــــس

ــآم  انـــــــج رید ــــف                 گوشک  در دان بمانم گوش خود  ـــپرس  دهـــ   داره  انیــ
۞   ۞   ۞  

ـــوچـــک ر ـــــــــس ــب                 رمـــــگیب  الــــــف  نشینم ھ ـ ـــــاصــــــق د ــایـــیـ   رمـــــگیب وال ــــــاح  و  دــ
ــاصــــق ر ـــــــاگ مب  یار نذر  ھــــب  را ان ــــــــج رو ـــــس                 مـــنباش  ن ــــم د ــــــبیای  دــ   گ

۞   ۞   ۞  
ـــــبل وه ــــــــــــک  رـــــــــس ــــــن د ـــقـــمــه ت ــــــــدرخ                 مـــانـــــــــشــب  وـــــــــآل  دــــنـ ــ   مــــــــــانـــشــب  و   ازـ
  مــــــانـــــبش  وــــــــزان آن   بھ زانو  ن ـــاز ای                 است  یارما  و  ناز کھ  م ــــدان ر ــــاگ

۞   ۞   ۞  
  است  تفنگ و دود   ھــالـــــن  دایـــــص                 است  پلنگ  جفت  بلند  کوه سر 

ن سیاه بگن رفیقا ـــسیاه بپوش   است کھ بالشت قیامت تختھ سنگ                 ردینــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــانــــخ ود ــــب  بلند  وهــک ر ــــس ـــب زده  ری ــــیــت  کــــلــــف                 نــــم ھ ــ ـــــش  رـ   من  انھـــ
ـتی  کــلــــف ــــــــع  ددر  ھ ــــــــــک                 دارهـــــــن  انـــــکـــــیــپ  زده  ری ــــــ   نداره  انـــمدر  اشقی ــ

۞   ۞   ۞  
ــــــک ر ـــــــــــس ــــب                 را  ری ــــــپ  دمـــدی  دــنــلــب  وهــــ ی  کنم   می  لکشک  ھـ   را  انگش
  ان زری راـــلطـــم ســــنــبجانش می ک                 ندارد وش ـــخ  را ری ـــتـــانگش ر ــــــــاگ

۞   ۞   ۞  
ـــب دل دخ                  یشھـــنم  زردک د ــنــــلـب  وهــــــــک  رــــــس   نمیشھ ردک ـــــم ر ـــــپی ھ ـ
ــــــدخت  دل   نمیشھ پیدا   مـــــه اصھ ـــخ وان ــــــج                 میگھ اصھ ــــــخ  وانــــــج ر ـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــخ  رــــــاسی                 استم عرعر   من  بلند وه ـــک  رـــــــس   استم ر ــــدخت  زــــسب  الــــ
ـــــب ــ ــ ــ ــ   استم  کھ امشب پیش دخ نوکر                 نـوییــــــــگـــب   رـــتــدخ   ادرــــــمــب   نــریـ

۞   ۞   ۞  
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  من زنم  می   پی  ش گم کرده ام                 نــــم  مـــــــزنــــیــم  نی  بلند وه ـــــــک ر ـــــــس
ـــگ  رـــشت ـــتش ام  رده ــــــــک م ــ نم  یم  ام کرده   مــک  یگ                 بادی ر ـ   من  م

۞   ۞   ۞  
ــــک  رـــــــــس   ردمـــــــــم ک ــلــم در   مـــنـــک ری ــــافــــــمس                 ندمـــگ ھ ــــــدانـــــیک  بلند وه ـــــ

ــــی ر ــــــــافــــــــمس ــ ــــــخ پس                  گشتھ انھ ـــبیگ  نـــم  ارـ   گشتھ ھ ـــــــوانـــدی ن ــوط  اکـ
۞   ۞   ۞  

ـــــک  رـــــــــس   ردمـــــــــــــم ملک  در   نمــــــک  می  غری                 گندم دانھ   یک بلند   وهـــــ
  بگردم  پس  ھـــــــانـــــــبخ  میشھ م ــــــــــدل                 گشتم خوار   ردهــــــک ه ردــــــــک غری 

۞   ۞   ۞  
  یار مکن   مـــغ  دوچار  را ا ــــــم  دل                 خم مکن یار را  اه ـیـــســـف زل رــــــــس

ــــــــــــی  نـــکــم  مــــــــالــــــع وانھ ــــدی  راـــــــم                 کن  کم عشوه   و  جفا و  ناز  بیا    ارـ
۞   ۞   ۞  

  نالھ بھ   آمد  خروس  اــــت  نشستم                 اللھ  دو  فرستادم بود  شب  سر 
ــــب                 میخواست  تو باغ   میوه از  م ـــــــــدل ــــــب  ھ ـ ــ   حوالھ  دادی    دیگری    اغـ

۞   ۞   ۞  
  است  کباب  مرغ  سینھ ام  درون                 کند خالم خرابستسرم درد می 

  تــخوردن ثواب اسکباب عاشقان                  نــرا نوش جان مبیا یار جان کباب 
۞   ۞   ۞  

یـــح د ـــنــک  می درد  رم ـــــس   ندارم  واری ــــغمخ و  ار ـــــــبیم دم ــــش                 ندارم  ا
ـــــــی   ر ـــــــــاگ ــ ـــبـــــب    ارمـ ــ ـــیـب    مـــنــالیــ ـــبیم ن ـــــاز ای                 دــــــــایـــــ ا ــــــــ ــــــب ار ــ ـــن ی ـــــــــک ا ـ   دارمـ

۞   ۞   ۞  
د  درد را   سرم   گویم کھ  با   گردد  زرد ر ــگ رخم                  ویمــــگ ھ ـــک  اــــب  گ

  گویم  کھ  با ندارم  یاری   کھ  مھ                 ارمــــــــی  تـــدردس  رــــــــــــــــس  درد دوای 
۞   ۞   ۞  

ـــتــرفـــــــــــگ  اــــــهــتن را ـــــــــم  نیس م ــــــــغ                 گرفتھ  اغوغ م ــــــدل  وداـــــــــس رم ـــــــس   ھـــــ
ــــشـــک را ـــــــــم                 یار  غم ا ـــی  مــــــنال  ره  نیس  مــــــــغ ــــــغ  ھـــتـ ــ ــ ـ ـــــــی م ــ ــ   ادارــــــوف  ارـ

۞   ۞   ۞  
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ین  ایـــهـشب ور درــمــمخ رم ــــس ین  سودایی  در  پابستھ  مــدل                 ش   ش
ـــن ا در اینـ ین  آوای  از  شور  ر ــــــــپ یجهان                 ارــــــگرفت سودا   ھ من ت   ش

۞   ۞   ۞  
  من ل ــــــگ  باشد بال   بی  ودتــــــو ج                 من گل   باشد طال  دستت   رو ـــس
  نــــــــم  لـــــــگ د ـــاشـــب دا ــــخ نگهدارت                  با بیچاره   این  رـــــفک در   رـــــــاگ

۞   ۞   ۞  
  کی  ک  من  کی  چمن توگل میل                  سفــــر  سوی  وطن  کی  میک  کی

ــب   کی  ک  می  کی ن ـمرا غسل و کف                 ایـــــــیدـــــــج درد   و م ـــــــــــــغ از  ردم ــــمـ
۞   ۞   ۞  

ــــخ  را    مــــــدل                 کردی  دور   یاهسفر  کردی  سفر  ـــانــ ـــــــزن   ھــ ــ ـ   ردیــــــک   ور ــــبــ
  کردی ور ــــــجــرن را ــــــــم  و پ   ودـــــــــخ                 اــــیـــدن ال ــــــــــم رای ــــــــب  ردیــــــک ر ــــــفــس

۞   ۞   ۞  
  ردیــــک  ور ـــــبـــزن  ھءــــــــــــانــــــــخ را  م ـــــــــدل                 کردی  ر دو   را ر ــردی سفــــک ر ــفــس
  کردی  گور   در  گی  زنده در   راـــــم                 باشد  چھ  ور ــبــــزن ھ ــــانــــخ را  م ــــــدل

۞   ۞   ۞  
ا   من کھ  ردی ـــــــــک ر ـــــسف ــــهــنـپ  یـــگه                 بمانم ت   مـــانــمـــب  داــیــپ ی ـــــــــگه  انـــــ
ــــب ی ـــــــــرفت  رــــــــــاگ ــم ذار ـــــــــگـــب  رو ـ ـــــ ا   نـم  ھــــــک                 اراـــــــــــ   بمانم دنیا  این   در ت

۞   ۞   ۞  
ـــاس  دـنـلـب  دارـــیــسف ـــــی بیا                  زینھ  ھــــنــزی  تــ   زینھ  روی بشینیم   انـــــج ار ـ

ن باشد شب و روز    نبینھ  را  عاشق داغ  عاشق   ھـــــک                دعای من هم
۞   ۞   ۞  

ی بودم    کستھش  بالم  زده م ــــــــالـــظ دام ــــــک                 پستھ  در شاخ سفید مر
ــــپ من   ھـــــک  انبـــــج ر  ــ م  روازـ   تھــــــنشس دل  در  او  ق ــــعش ار ــبــــــــغ                 گ

۞   ۞   ۞  
ـــــــگــم                 گشتم  شاد  ی رویتھ دیدمسفید   گشتم   آزاد  ودم ـــــــب   بندی  ر ـ

ن ر ـــاگ                 خانھ  بندی  در بودم   بندی  مگر   گشتم  دلشاد  بودم  غمگ
۞   ۞   ۞  
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ون  دلم  از  غمکایت                  ھــــشـیـش انند ـــــم  تـرویک  دیــیــسف   شھ نم  ب
ــــب غمکایت  ــ   و کرده ریشھ برگکشیده شاخ و                  درخ  کشتھ  مــــــدل ر ـ

۞   ۞   ۞  
  ر استــوزی تپادشاه دو چشمان تخود                 ماق و ش استگردنت قیسفیدی 

ــــــــــــرفیق            التدـــــــــــــع خودت شیش سر تخت  ــ ـ ــ   استظر تن شهر منـــــانت در ایـــ
۞   ۞   ۞  

ــــــمی   لـــــــگ                 ندارد   رـــــتــفـــک   ردنتـــــــگ   سفیدی ـــــن   ـــدف   روی   رزاــــ   داردـ
ی  و   حسن  خدا ــــــپ                 داده  تو  با جما   ندارد  دخ  چهل   وی ــک  اـــب  ری ـ

۞   ۞   ۞  
ــــــسکینھ خ ـــــمی دی ــیــفــس                 انم است برف سر کوهـ   رو ـــــــــاب  بیخ  اـــــــت  ھــــــــزنــــــــ

ـــب سھ   بھ من کھ                 ھـــــــــایــــــــــمــــمین  رخ  رسھـــــمی  ھــــــک ر ـــهـ   رو   میکنھ  کج م
۞   ۞   ۞  

ــــنـــیــــکــس ت ـــــــــــدس از  ه ر آوا دم ـــــــش                 سکینھ مست و من مست سکینھ ــ   ھــ
ــــــرســــــت  این از    سکینھ  رخت    ءبقچھ   در   نــــکف                 ریـــغ در  رم ــــــیــبم م ـ

۞   ۞   ۞  
ـــــب را ــــــت  درد و م ـــــــــغ                 رشیدم  ار ـــــی   ای   کــیـــلــع   المــــــس ــ   کشیدم  دل  اـ

  ریدمـــــــم را خـــــر شدم غـــخودم تاج                 وه بیستون استـــــــــغم تو همچو ک
۞   ۞   ۞  

ـــت درد  و  م ـــــــغ                 دمـــــــیــــرش  ارـــــــی  ای  کــیــلــع الم ـــــــس   کشیدم  دل  اــــــــــب  راـ
  خریدم  را غم   شدم خودم تاجر                  اکنون   گشتھ کوهها   مثل غم تو 

۞   ۞   ۞  
ن                 نــــــم  انیـــــــج ق ــیـــرف ک ــیــعل الم ـــس   نـــــم ردانی ـــــــــگ  رـــس  والـــــــاح  بب

ـــــن ری ــــــدستگی دنیا   در این   من  پیشانی  این ی ر شو   ور ــــدر گ                 ردیـــــکـ
۞   ۞   ۞  

  رسیده جان   از  و دل  سالمی از                  دهــــــــور دیـــــن ای  م ـــنـــــکمی  تـــالمــــس
  چکیده اغذ ــــــک بر  اشک  زاران ــــه                 نوشتم در آن ساعت کھ کاغذ می

۞   ۞   ۞  
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غان در ـــان یودـــــویی بـــــب  سمن ــیـــزل                 ش   انــــشــدخـــب  درــــان ی ـــــــلعتط  اـخـ
ی ب در بلخ و                  شغنان  شهر در  پیکری  ون ـهمای   راسانـخ  در  شو

۞   ۞   ۞  
ـــــت ال ـــدیـــبلن ر ـــــس د ـــمنس ــل                 ارــــــاتـــــــت  وـ   بلغار  وــــت  گـــتن و   رهـــنق امت ـــــجـ
  ارــــــب یـــم لـــوســـتو جو بشکن من ب                 انیـــــــرس ار ـــــــی  اــــــب  راــــــــم ام ـــــــــش ماز ن

۞   ۞   ۞  
ــــتس را  ود ــــــــخ  دل                 یار می کنم   وی عکست تماشاس   یار  کنم  می ال ــ
  یار کنم   می  اهــــــبیگ روزه  ھ ـــریـــــــبگ                 نبینم  عکست  سوی   یکدم ر ــــــــــاگ

۞   ۞   ۞  
ـــج                 سال و سھ نوروز  شد و سھ هسھ ما   روز  نود ادم ــــی و ــــــت  و اــــــم  داییــــــ

ــــــب روز  ھ ـــــــس ر ــــــــاگ ــ   دوز  کفن  قدم   با آورده  وزن ـــــــس                 نیاید   ارمـــــــــــــــی  ازـ
۞   ۞   ۞  

  قیمتش چنددو بوس خواهم بفرما                  ندــــق ب ـــل  بدخشانی چشم   اهـــسی
ــب                 گل  ای بخشم   را  ایی بوسھ ات ـــــــــــخـ ــــــبــنــدوش و   اراـ ـ   دــــنـــرقــــمـــس  و  ھــ

۞   ۞   ۞  
ن  ای  نـــــــــمک  مــــوشــــــــرامــــف                 سیاه ابرو سیاه خالسیاه چشم و    یار  نازن

  کردم این کار دشمنت و میان دوس                 دارـــــــهنگ م ــــوبـــــخ  نــــــــمک  موشـــــرامــــف
۞   ۞   ۞  

  تو  زنی  می  گپ  برده یی  را م ــــــدل                 نی تومی ز چشمک کھ چشمک  سیاه
ـــمی ت ـــبــمح الف   راـــــــــچ                 جادو حکم   بر یی   ردهـــــب  ا م رــدل ـــــت  یــــــــزنــــ   وــــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
  گشتھ  افسانھ  جهان در    مــــیاـــپـــگ                 گشتھ   دیوانھ سیاه چشمک دلم 

  گشتھ خانھ   هر  نقل مجلس  کھ                 اـــــــــــم  عاشقی   ایـــــه قصھ   بسوزد
۞   ۞   ۞  

ــپ ت ـــدست  ز ق ـــاشـــــــع  دل            هردو چشمت چون ستارهسیاه چشم    ارهـــپ  ارهـ
ــــت  د ـــاب  ا ـــــــــت   ال ــــزن   وــــ ــ   نداره   رواــــــــــپ   مـــــــــزغ  ردم ــــــمُ    ھــــــــکمھ          با  ده ـــــ

۞   ۞   ۞  
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  میکرد  چاک گریبان  میدید  را ــــــــم                 پاک میکردسیاه چشم کھ گندم 
  اک میکردـــــگرفتھ پال بدست دستم                 ردمــــــعرق از عارضش می ریخت ه

۞   ۞   ۞  
ی  ھـکچشم   یاهـــس ــــخ  بدل گفتم                 داد  بمن  نارن ی  داـــ   داد  بمن  گن

  داد  بمن بو  لبش   جـکن از آن                  دالان  سوی   دمب  دستم ت ــگرف
۞   ۞   ۞  

ـــــت چشم  سیاه  ــــــآه  ت ـــــردنـــــــــــــگ   اضــیــب                 نداره  ادوـــــج  وـ   دارهــــــن   وـــــــــ
ـــــــج   ارـــنـــک   در ر ــوبـــصن                 دارد  یار کھ   وــــــهمان بویی خ ــــن   وـــــــــــ ــ   دارهـ

۞   ۞   ۞  
ـــــم  تــانـــــــــفـــزل  دو رازی د                 کشت  مرا  چشمانت  سیاه دو ــ ـ   تـــــشــک  راــ

ــب  ھ ـــانــــــش  مزن  ــــاب  مـــــخ                 تـــــاهــیـــــــس  ان ــــفــزلـ ــ ـ   کشت  مرا مژگانت  و  رو ــ
۞   ۞   ۞  

ــــع  وــــــبت                 بچورم  داری من سیو شان خانھ  ی   دمـش  اشقــــ   بچورم خی
ـــــونـــــگــچ   و تمـــــــــک مینموده  تو  عشق   خمار                 بگویم  تو    اــــــــب   دل  راز    ھــ

  )ازهرات(
۞   ۞   ۞  

ــــــمژگ ر ـــتی م ــــــــزخ بھ                  چشمان بھ چشمان تو سوگندسیھ    سوگند  تو  انـ
مکھ تا مردن ن ـــــفــــزلــب                 عشقت  از  دل  گ ـــــپ ان ــ ــ ــــــت ان ــــریشـ ــ   دــــــــنــــوگـــس  وـ

۞   ۞   ۞  
  حاال  وروزهـــــن  یی ھ ـــتــرف  ستانز م                 حاال  روزه  یی   رفتھ سھ روزه

  حاال روزه   چند  نبب  نــــک شماره                  مـــمیای  هفتھ  رــــس  گف  ودتـــــــخ
  

۞   ۞   ۞ 
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  ﴾ ش﴿ 
  

نند میششب ابر است کھ    پیش  بیا  نــک  حمایل انت ــــــدو زلف                 گرگان م
ــــــه همسایھ   رــــــاگ   شـــدرویــــب ادم د دا ــــــخ  رــــخی و ـــــبگ                 دـــردنــگ دار ــیـــب  اــ

۞   ۞   ۞  
  بشکستکمان از دست من افتاد                  و ده باریک و دل مستشب تاریک 

ی شــــــدل                 بسازین  وـــــــن  کمان ا ـــــــــه  اندارــــکم   تـــــده کی میدهد دسـم یا
۞   ۞   ۞  

ــــک  نیت                 است و امشب نیمھ ماهشب شنبھ  ــــــب بشینم   ردمـــــ ـ ـــ ــ   راه سر   رـ
ن ب   وفردا   روزـام  رسدـــــــــــمی  دل  ھــــــــــک                 راه  سر  رــنھ نیت کن نھ بنش

۞   ۞   ۞  
ـــب شنبھ  ب ـــــــش ــــلــع اه ـــــــــدمگـــــق                 لـــرپــــــــس  در  مــتــــــرفـ ـــب ی ـــــ ــ ــ ـــــــدل  مـــــــــــاسـ   دلــــــــ
ــــــــع ن  دــــــــان چکید                  )ص(محمد اک ـــــپ ھء ــــنــیــس رق از ـ   گل  دستھ  شد  زم

۞   ۞   ۞  
ــبـــدوشن                 دــــآم  ارمــــــی  از  انــشـن شنبھ  شب    دــــــــآم دارم ــــــــــدل  دـــــــاصـــــــق  ھــــ

  آمد  خارم  بی  گل  ھ چهار شنبھــک                 یدـــبراه و دل بھ امسھ شنبھ چشم 
۞   ۞   ۞  

ـــب  دــنـــک                 است و هرکس با عزیزششب عید  ش  کـــمش  فــزلــب  ازی ـــ   ب
ــــب نشینھ                  ندارد دلداری   ھـــــــــک بھ جز عاشق  ــ   زشـخی  ون ـــخ ر ـــــــپ  دل  اـ

۞   ۞   ۞  
  ریزد و ـــــــت  گیسوی  دو   رچوگل عط                 ریزد  وـت ادویی ـــــــــج چشم   از  شبم

م  میان  ـــپ                 اهــــگ ر ــــسح  اــــت  شب بس ـــــــط  انـــــــریشـ ــ ـــم ره ـ ـــت  وی ــــ   زدــــــری و ــــــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــب می   رــــگـدی ای ـــــش  ز                 دل  پیش  با کھ  شب مهتاب      ھــــاشـ
ــل ــــت وس ــیــب  رــــــدلب  بـ ــ    باشھ   کی  رــدیگ چ   این  از                 وانیـــت  یـــــم  اـ

۞   ۞   ۞  
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ند میششب مهتاب  ـــبیا کس نیسرفیق جانم                  کھ گرگان می   ت در پیشـ
ــیــخ  وـــــــــگـب                 باشند  دارـــبی ا ـــــه  ھـــــایــهمس  رــــــاگ ـــــب دادم   داــــــــخ  رـ   دروشـ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــب باب ــک                 ارهـــپ  ارهـــــپ  ر ــــــــــــاب و  اب ـــتــمه  شب ـــــــــــــــالـــیـــپ  در ی ــــــــــم  و ره ـ   ھـــــــ

  ارهـــــــدوب ر ـــــــــعم میدهد  ی ـــــک  داــــــــــخ                 عزیزان جمع شوید می را بنوشید
۞   ۞   ۞  

ـــزیــــع  دارم  اهــــیــس بخت  عجب                  عزیزم دارم  ها  نالھ   روز  وشب    زمــ
  زمــــــــزیــــــع  دارم  داـــــخ  از  امید ھ ـــــک                 ببینم ت ــروی  دــــنــک  قسمت  داــــــــخ

۞   ۞   ۞  
ـــــتح   اـــیــب                 را  قلم گفتم  دل  سوز  از   یــــشب ـــــــی رــ ــ ــــدل    الــــــــــــح  ر ـ ـــ   را  م ـــــــــ

ینقلم گفتا جواب ای  ـــــن                 دوست ش ــ ــط  دارمـ ــــــــب این  اقت ـــــ ــ   را  غم  ارـ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــب سخن  ن ـای بگفتم                  ادرـــــــــم  ایــــــــــــــپ  درــــــان ادم ـــتــاف ش    تر  دیدهء  اـ
ــــــــن                 مـــــــرایـــــــب  را  انشـــــــــج  رــشی  بخشدن   رـــــــــــس  رمـــــــــــبـــدل راه ـــــــــب   رــــگ دادم ـ

۞   ۞   ۞  
ــب   پرسیدمش   ش   داری  کھ غ از من ک را دوست                 راری ـــــــــبیق  ا ــــــــــــــ

ــــــــــــــخ   ریھــــــــــگ   میان                افتاد دو چشمش از خجالت بر من ــ   آری   ت ــفــگ   ودـ
۞   ۞   ۞  

ــــی روی   قـــز عش                 بودم  انھـــانـــج آن   وی ـــــــک در   ش   ودمــــــــب   دیوانھ  ارـ
  بودم بیگانھ خرد  و   عقل  از ھ ــــــک                 وییدــــــنگ زی ـــــیـــچ را ـــــم  انـــــــانــمــلـمس

۞   ۞   ۞  
ی  شریف و                 غریبم  مرد و   اشقـــــــع من  دم ـــش   نجیبم  و  خوب  و  عا
ــــی عشق  ز  ــ   مــبـــیــج  دــــــاشـــــــــــب  او عشق  دیث ح                 گشتم  وانھــــــــــــدی  من  ارــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــت ارم ـــی  و  رـدلب و   عزیز                 اــــــب  وـــــــت  ارمـــبیم  انـــــــج  شفای   اـــــب  وـ

  با  تو  خارم بی   و  گل مقبول                  اندام ل ـگ  بانو ـخ ھ ـــــــلــجم ان ــیـــم
۞   ۞   ۞  
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ـــــب ھ ــزنــــمی ک ــالــــــشم ــانــــــج  نفس                 الکـپ  رگـــب  اـ   مبارک شویت  و ــبگ ھ ـــ
  ارکــــــبــم  ارتـــــــی  دیـــــــــک  بربادم  تو                 کردی  وـــــــت  ارمــبیم  و زار ویت ـــــبک

۞   ۞   ۞  
ی رفتنت بیست دو   دو چشمانت براه گوشتایم او شد                 شد  شو  شما

ــب                 آییم  می  نو  خودت گف کھ ماه   شد  درو   گندم و  جو  تالقان  ھـ
۞   ۞   ۞  

ــربـــــق   ومـــــــــش ـــــــــــت   دۀـــــــــید   آب   انــــ ــ ـــچش  دایــــــــف                 وـ ـــــت ادیدۀ ـــــن  مــــــــغ  مــــ ــ   وـ
ـــــب                 آید  رــــب  می  جانم کھ  مکن گریھ  ــ   وــــــــت  خمیدۀ  و  جـــــــــــــک  رویـــــــــاب ھ ـ

۞   ۞   ۞  
ـــع   ھـــــــــامــــــنــــدتاــــــــــــهـــش ــــ یـــ ـــــب   ا ـتــدســ   هستم دیرینھ  عاشق  سازم  ھ ــــچ                 مـــ
ـــآن  تـــــصف  گــس ب ــیـرق   بستم  عهد  تو  با بگذشتھ  ر ـز س                 ودهـــــــرب  راــ

۞   ۞   ۞  
  خدایا من   اکمـــچ سینھ  همیشھ                  اـــــــدایــــخ من   مـــــاکــپ  قــعش شهید 

  و بخاکم من خدایار از این جهت                  دو سھ روز است ندیدم روی یارم
۞   ۞   ۞  

ا چکنم من سر ش را  ه چکنم                 چکنم ش   خودم زن جوان و مرد پ
ی                  بخوره ریششبر لو بگردم دستم  ــــب چی ــ   مــنـــــچک  را ی ـــــــــمالمت م ــــــــزنـ

۞   ۞   ۞  
ین    هستم  انھـــــتوپخ  رــــنوک رفتم  ھ ـــــــم             هستم  دیوانھ  از غمت ناـــج ش

ــن فتم ر   ھـــــــــم ــــــخـــب  و خ ــــــــلــب  رـــــــوکـ   هستم  زوالنھ وه ـــــــــــش م ـــگ م ـــفنگت                 اراــــــــ
۞   ۞   ۞  

  دباش م ـــیـــج  انـــیـــم در   ھــطــو نقــــــچ                 دباش  میم ت ـانــبـــل  مـــانــــج ین ش 
ن اندردو ق ــــــب                 خراسان اشت نقش چ ــ ــــاغــــــــــــک   رویـ ــ   دــــاشــــــــــب   کشم   ذــ

۞   ۞   ۞  
ین  ـــــب انھ ـــــــخ ر ـــــــه  نــروش  راغـــــــچ                 با دانھ ــکـی  لــگ انم ــــــج ش ــ   اـ

ن باشد شب و روز ـــــب ھ ــــوانــــــدی  نـــــــــم عشق  اد ـــــبی                 دعای من هم   اـ
۞   ۞   ۞  
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ین دخ بفکرت    روز  بد  هس ھ نیخ شدم مھ د                 هستم هر روزش
ـــــــه  اــیــب   وعده بروز یایم یا وعده بھ شو کن                 مــیــــــنــببی ب ــشــام  اـــــم  ردوی ـ

۞   ۞   ۞  
ین رفیق جان گالب    پیچانت  و  پر  زلف و  بلند  قد  دم                 بگرده جانتش
ات                 ب  دیوانھ چند بوسھ اگر بر من    فرزندانت و   چوچھ  رـــس  خ

۞   ۞   ۞  
ین رفیق جان شالتھ بم سر زده یی   یی  زده وثر ــــــــک  از  رویتھ  ارهــــرخس                 ش

ــــر گـــس  رــــــــافــمس  نــم  رـــــــاز  ــــــــب ) ٠٠٠٠(  پر  اـــــــویـــــــــــگ                 ردانـ ــ   یی   زده   مـ
۞   ۞   ۞  

ین یارکم تره هوادارت هستم   از برگ رویت بوسھ طلبگار هستم                 ش
ــــــر قیمـــــــگ زار جان تره                  باشد  عالم  ایی تو  تــ   ریدار هستمــــخدانی 

۞   ۞   ۞ 
  ﴾ ص﴿ 

  

  دــــــآم اره ـــــــــپ  دـــــــص  کــــــــدل از  دا ــــص                 دـــــــــــآم ھ ــــــالــــن  دایـــــص د ـــــآم دا ــــــــــص
ـــــــــچــیــب  قــــاشـــــــع دای ـــــــص                 تـــــیسک  ھـــــــــالـــــن  دــــنـــیــبــب ا ـــــانـــمــلــمس ــآم  ارهــ   دـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــت                 را  داـــص  نفهمیدی  ردمـــک  داــــص   را  وفا نمیدانی  هس   طفل  وـ
ــــــدن وز ــنـــه ــــنش                 نکندی  را  یـــطف  دانــ   را  واــــــــــه  رغـــــــم ی ــــــــــــزن  یــم انی ــ

۞   ۞   ۞  
  رایتــس  در  ارمــــیـب  لـــــــگ م ــنــیـــچــب                 صدایت قربان   مھ  ردیـــک  داـــص

ــــــت م ــــبیای ل ـــــــــــگ بچینم  ــ ــــبــن  وـ ــــگ  دستۀ نشانم                  اــــ ــــج ل ـــــ   پایت  اییـــــ
۞   ۞   ۞  

  مــــپریده رنگ من هم عقل و هوش                 مــــــبگوش  دــــــــآم  وــــــت  ایــــــپ  دایـــــــــص
ــــب ــ ـــــــت  آیی  ھـــــــــک  امید ھ ـ م                  مـــــببوس  رهــ ـــــب بگ ــ   مــــــــوشــــــبچ ا ـــهــلب و   ھـــــــوسـ

۞   ۞   ۞  
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  دــشش در آممعلم جانم بھ صنف                  آمد  بر  جان مکتب  نگ صدای ز 
ــب ــب گفتم  دل ـ ــــبگی بکسش  رم ـ ــ ـــکھ در پشت سرش سر معلم آم                 رمـــ   دــــ

۞   ۞   ۞  
  دیوانھ و رنگ زرد شدم در غم دوست                 صد برگم وصد پاره شدم در غم دوست

  در غم دوستخاکس اخگری شدم                  چلم  بھ  بسوختم و ـــــــتنباک  انندهـــــــــم
۞   ۞   ۞  

ی ـــــــص ون دلم   از  غمکایت                 ھــــشــشی انند ــــم  ردنتـــگ را   شھ  نم  ب
  ریشھ  و کرده  و بال کشیده برگ                  نغم عشقت درختیست در دل م

۞   ۞   ۞  
یـــــــص ون  ز دل عشقت   غم                 شھـشی انند ـــــــــم ردنت ــــــگ  را   نمیشھ  ب

ــبھ قل                 غم عشقت درختیست در دل من   ریشھ کرده  من  سینۀ  ب وــ

۞   ۞   ۞ 
  

  ﴾ ط﴿ 
  

ــــلـــق   بـبیــــط ـــــــامــــیــن   ارمـــــــــمــیـب   بــ ــــــــیــن   زارم   دل   نـــــــــــــای   دـــــیــــام                 دــ   دـــــــــامــ
ــب ا  مھ  ماندم  سفر  ارمــی رفت ـ ـــه   انیس                 ت ــــــت  ب ـــــــــش  ر ـــــــ ــ   دـــامـیـن   ارمـ

۞   ۞   ۞  
  را ماجرا  سازم  چھ  من  یا   داــــخ                 را  اـــــــــم  ضنب  ندــیــبب  دــــــــآم  یبــطب
ــــــم ــــجـب                 باشد  عشق مریض   من  ریضــ ــ   اراــــــــک  تــــنیس ارم ـــــــــی  دارـــــدی ز ـ

۞   ۞   ۞  
  باش وان من ــــــرفیق و همدم همخ                 باش   من   انــــبیدرم   درد   طبیب
  باش  من جانان  و  همدل  یار  تو                  ندارم   من  یاری   تو  زـــــــــج بگی 

  

۞   ۞   ۞  
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  ﴾ ع﴿ 
  

  بدنامی  آرد ھ ــــــــک آیم   نم  سویت                 بادامی  لــو گـــھ نــعاشق شده ام ب
  ھ روز آرامیـت ننھ شو مره خوابس                 دهــانھ کای مهر تو در سینھ من خ

۞   ۞   ۞  
ـــت  اــــــب                 عاشق نبودیم چگونھ امسال شدیم   شدیم رفتار ـــگ  وـــــت  الــــ  ازهـ

ـــــت از  ا  بھ   رـــــــآخ                 ثمری  نخوردیم   وـــــت  ال  ازهـ ــــدوچ مالم   دیمـــــش  ارــــــ
۞   ۞   ۞  

  عجب رو عجب گردن عجب سینھ                  گیسو عجب مو عجب عجب ابرو 
منجمال است عجب صاحب  ــــب  د ــــــمیده   لــــــــگ   دستھ   مثال                 دل   ـــــوـ

۞   ۞   ۞  
ــنگ  تـابروی  تـــاس تیغ   بـــجــع ــــــــــدل                 اراـ ــ ـــــــوانـــــــــدی  م ـــــــ   اراـــــــــــگــن   تـــــروی  ھ ــ

ــــــــب                 صبح  رـاخت  همیشھ باشد   خجل ــ   اراـنگ  ادویتــــــــج چشم  پیش  ھ ـ
۞   ۞   ۞  

ــــــان  ت  انـــــــژگـــم ب ـــعج                 از داری ــعجب چشم سیاه چون ب   داری  داز ـــــ
ـــــــانـــــــخــبــتــکـــزم ــ ــ ــــــــن   ھـــ ــ ـــــــن   و از ـ ــــامــــــــنـــــادتـــــــــــــهــش                 تـــــــــــــزاکـ   داری    ازــــــــــــتــــمــم  ھءــــــــ

۞   ۞   ۞  
اد رسم  ت ـاس م ـــرس  بـــعج   ادــــکھ دور افتاده گان را کم کند ی                 آدم

ـــــب می  کی   را  ردهـــــــــم  امــــیـــپ                 ه خواننددر ــمکھ دور افتاده گان را  ــ   ادـــــــب  ردـ
۞   ۞   ۞  

ــیـــزلف بند   در م ـــــــــــدل                 رــدلبو ـــن تعینعجب شوخ است  ــــت ن ـــــ ــ   رـــــدلب  وـ
  رـــــبـــدل  وـــــــــت  نــــیــــلــنع  رــــــزی اک ـــــــــز خ                 من  خود چشم  یای ــوطــــط  نمایم

۞   ۞   ۞  
ن  ــب عرقچ ــیـــم ا ــــــــــج ر                  بپایت  ارـــــبلغ  سرت  رـ ــــانــــج روی ـــــ   فدایت  مـ
  سیھ چشم نشستھ چشم برایت                 بیایی  تر  زود رویی   می بھ هرجا 

۞   ۞   ۞  
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ن جبینت    جان  یار  داره  کاکل  بند زده او د                 انــــجگل داره یار عرقچ
  جان  ارـــــی  داره کابل  وهوایی هند                 لــــــــــگ  نـــرمــــخ ل ــــکاـــک بند  دوازده 

۞   ۞   ۞  
ن  ـــیک  را بنده  واب ـــــج                 بفرست  ارهــپ  را رت ــــــــس عرقچ   بفرست  ارهــــــــبـ

ن برادرزاده بف                 داری  ھ ـــــــــدیشـــان ادرت ــــــــم  از ر ـــــــــاگ   رستــــــخودت بنش
۞   ۞   ۞  

ی                  ھــــــــالــیـــپ  و  امــــــــج  رتـــس  نـــرقچیـع   ھـــــبنال  یـــــــــک  نداره م ـــــــــــغ ھ ـــــــــــک د
ـــدای  نـــــــــم  نــغمگی دل                  غم بی   دلهای  همان ربان ــــق  ھـــــم ــالــنــب  مـــــــ   ھـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ن  ـــــت م ــــنمیدان                 نقاش ھ ـب  دادی  رتــــــس عرقچ ــــت و ـ   زلباشــــــق  اـــــــــی  رکیـ

ــت ر ــــــــاگ ــب اش ــــزلبـــــق                 و خودر  ترکستان  بھ   یـــــرکـ   اشـــب  اــــــــم ان ـــــمــمه ا ــــیـ
۞   ۞   ۞  

ن سرت ــب                 بود  زری  گل گل   عرقچ ی  لــــابــــــــــکــب  تــایـــه رادر ـ   ودــــــــب  ارد
ـــهــشب ان ـــربـــــق وم ـــــش ـــــب ا ـــــــــــهــازیــــــــب  ھـــــــــک                 انـــتـزمس  ایــــــــ ــ یـــص  دور ـ   بود  ند

۞   ۞   ۞  
م عزیزان    پرسم  ھــک  از  گل ماه پیکرم رفت                 پرسم  کھ از   رفت  دل

  ھ پرسمــــــگل لب شکردم رفت از ک                 راقشـف  رفتارـــــــــــگ مجنون  دم ــــــــــش
۞   ۞   ۞  

  ار حیف استـبھ نادان عاشق خوش ک                 یزان گل بفرق خار حیف استعز 
ـــــــوفــــــــــــــــیــب   ر ـــــــهـــــزب ــــــــــــایــ ــ ــ   ف استــونبار حیــــــــــخ بدانید دیدۀ                 ھـــــــــــــــانــــــــــــــزم   ان ـ

۞   ۞   ۞  
ــــرفـــــگ   اــــــــرمــــــــــگ  را ـــــــــم   عزیزانم ـــــــالـــــع  م ـــــــغ                 ھــتـــ ــ ـــــم  م ـ   رفتھـــــگ  ا ـــت   راـــ

ــــگ   االـب   دمبدم   من   مــــــــغ                 تاس همھ میگن غم دنیا دو روز  ــ   رفتھـــــ
۞   ۞   ۞  

ار ــصــف مــــوســـم زان ــــعزی   تــــدر و دشت و صحرا اللھ زار اس                 است ل 
ـــــــــبخ  آواز  مــــ  ھــــــــک  بیایید   است اعتبار  و بی   فانی  ھ دنیاــــــک                 مـــــــیــوانـ

۞   ۞   ۞  

www.enayatshahrani.com



  ١٢٤                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  من  ام  ادهـــــــتــاف ور ــــــش  آب  ارــنـــــک                 عزیز جان از تو دور افتاده ام من
ـــــــش آب  ار ــــنـــک ـــایــــــس  و  ور ــ ـــ ــ ــــــــــن ای  وز ـــــهن                 دــــــــیــب  ھـ ــ ــازنـ   دـــیــــام دارم   مــــــنــیـ

۞   ۞   ۞  
  دچاره  غم  با  مــــــدل این   همیشھ                 رهغبا   مـغ   از   مـــدل   بر  عزیزم 

ـــــن من   دل ــ ـــــــن ادی ــــــــــــــش  ھـــــــــــــالـ ــ ـــــــــآب   لــمی   یــــــــرابـــــــــــخ                 دارهـ ــ ـــــــن   ادیـــ   دارهــــ
۞   ۞   ۞  

  دهانت  از  آید  میخک بوی    ھـک                 تـــانــــبــل  انــــربـــــبق   انــــــــــج  زمـــــــــزیــــع
یــــام  و  الــــم  امـــــــــمـت ـــــک  وا   شبانت  مـــــیــن  یی  ھــــــــوســـب  دایـــــــــــف                 دارم  ھـــ

۞   ۞   ۞  
ــــنک  مـــک  ار   تــــتـــدمــــخ زیزم ــــع ی                  ردمـ   نکردم  خم  شانھ ھ ـــــــــک زدی ت

ـــــهــب  از  وـــــــت  ری ــــیـت زدی  ـــــت را   جدایی                 داییــــــج  رـــ   نکردم  من ردی ـــــــک و ـ
۞   ۞   ۞  

  را کشتــــــــبھ خنده ناز و گفتارت م                 تــشــــک ا ر ـــــم ارت ـــــــتـــــــــرف  ه ورا زم ـــزیــــع
  را کشتــــارت مـــــدای کفش بلغـــــــص                 دـــــــھ باشــــــــــــگفتارت چ  و ناز   بھ خنده

۞   ۞   ۞  
ــزیـــــــــع ــــن  روز    زمــــ ــ ـــب                 ارکــبـــم   وروزتـ ــ   مبارک   دوزت  گل  کاالی  تن ھ ـ
  مبارکچو امروز هر شب و روزت                  نبیند  مـــــــــــغ  زانـــــــــخ  تعیش ل ــــــــگ

۞   ۞   ۞  
ـــگ  معزیز    ایتـــــــغضب کردی فگندی پیش پ                 رایتـــــب   رستادمـــــــــــــف   لــــــــ

یــــــق اــــــــــن  هدیھ ل ـــــــــــــگ ر ــــــــمگ ــــت                 بود  اب ــ   فدایت جانم  ی   لــگ  از  وـ
۞   ۞   ۞  

ــــــــخ  رــــزی من   امید ل ـــــــگ                 شد  انــــــمهرب ا ــــن  راــــــــچ ن ـــــم عزیز  ـ   دـــــــش  زانـ
  شد فغان   اشق بھ فریاد وــدل ع                 اییـــخط ا ـــــــــی  یـــــاهــنـــگ  من  ردمــــــکــن

۞   ۞   ۞  
  وــــــــت  از  مـــــــــــواهـــــــمیخ ا ــنـــآش  اهـــــــــنگ                 وـت  از  خواهم  می  وفا  من عزیز 

ـــــت ــ ـــــغ  زــــائیــپ  وـ ــ ــ ــــب ز ــــــــیـــانگ  مــ ــ   وــــت  از خواهم   می  از ــــانفـــــــــج  ار                 اری ـــــــهـ
۞   ۞   ۞  
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ـــزیــــــع   وا  زمــــزیـــع ـــــزیــــع   وا   زمـــــ   اشکریزم  چشم  دو  بر  کن  نگاه                 زمـــــ
ــن ـــــگ  یـــــــــــایـــیـ ـــیـــببال  رــ م  رـــــب  مــــــغ  رــــــبست  از ر ـــــــــدیگ                 دلــای  نــــــــم  نــــ   نخ

۞   ۞   ۞  
ـــــزیــــــع  وا    زمــــزیـــع   وا  زم ــــزیـــع   ریزم  سحر  چشم  دو نگاه کن بر                  زمــــــــــ
ــــیـــببال  رــــــــــگ  یــایــنی ــ م  رــــــــــب  مـــــــــغ  بس  از  رـــــــــــدیگ                 وای ای   من ن ــ   نخ

۞   ۞   ۞ 
  

  ﴾ غ﴿ 
  

ــزی  بھ                 رانمــــــگـــدی   کــــلــمـــب   نــــــم   مــبـــریــــــــغ   مــــــــــرانـــــــــکــــیـــب  ان ـــــــــــــــــــمـــآس   رـــــــــ
ــــــــــن ـــــــــانــــــــــخ  دارم ـ ـ یـایگـــــج  ین  و  ھـــ ــــب  و    آواره   مــــــــــمن                ا   مـــــــــــانـــــمـــانــــــــخ  ی ـ

۞   ۞   ۞  
ـــــب از   ھـــــوانــــــــدی  راــــــم                کرد  رمبر س م ــــــالــــع اک ــــخ غری  ــ   کرد   رمــــبدت  دـ

  ردــــــــــک  وپرم ال ــــــب  بی  عشق  الـــخی                رگاهـنھ خوابم می برد شب تا سح
۞   ۞   ۞  

ن  اییدــــــــج                کرد  بر سرم  المــــع  اکــــــخ  ریغ   ردــــــــک  رم ـــدلب  و ا ـــــــم  ب
ــن ــــتــدانسـ   ردـــــرم کـــکھ سخ های عالم بی ب                داره  یــــــتـسخ  داییـــــــــج م ـــ

۞   ۞   ۞  
ـــیـــــدلگ  ھـــــمــه   اـــــــــه  ی ـــــبــغری ــ ـــــگ ا ــــــــــب  فلک                داره ر ـ ــ ــ ـــــزنجی  مــــــــــندر ـ   داره  رــ
ـــــیـگ ن ـــدام  اکـــــــــخ غری                 ردارــــــب  رـــــزنجی ردنم ــــــــــگ  از  کــــفل ــ ــ   داره  رــــ

۞   ۞   ۞  
  مـتــاس من از خویش و تبار دلکنده                هستم  یکھ  ریبـغ  مـتـــهس غریب 
  مـــتـاس   دهـــنــو ب  د ـــریــــخ   ر ز    زـــکنی                وش و تبارد لکنده چیســـــتو از خ

۞   ۞   ۞  
ـــلــق  از  تــــغم ه  ادمــــــــش اـــن  بـ   رهــــنمی ادم ـــــــــریــــــــف  و  آه ت ــــوشـــــــبگ                نم

ــــــت  بخوابم ــ ــنمی  ادمــــــــی  از  تــــرمـــــــگ سالم                 عشق  ھـــانـــــــخ ان ـــــیـــم ا ـ   رهــــــــــــ
۞   ۞   ۞  
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ــــز سودایت سرو سامان من س                غمت بسیار گشتھ جان من سوخت   وختـ
  سوخت من   بریان  دل  بنگر یا ــب                ناز  بس  رویـــــب  یــــخفت  ودتــــــــــخ

۞   ۞   ۞  
  کرده ھ نـال  درخ   در  چو مرغان                کرده  ن خانھـــم  سینھ  در ت ـــــغم

  کرده  دیوانھ مرا  غمها   این  ھـــــــک                بگویم هر کجا با دوست و دشمن
۞   ۞   ۞  

  ر منــــــانده بـــــواری مـــــجفا و رنج وخ                من  بر  اندهــــم ادگاری ـــی  وــــــــت  مــــغ
  ر منــب  بدل صد زخم کاری مانده                غم و  محنت خواری  جفا و رنج و 

۞   ۞   ۞  
و                یار  غمت هر لحظھ افزون می شود   یار  شود  می ندو چشم از کاسھ ب

ی شو کھ این تو ل   یاد  شود  بھ آخر مثل مجنون می                من  دل  رـــکاف ی
۞   ۞   ۞  

ــــــت عشق  م ـــــــــغ ــ ــــــن                دارم زاد  ادر ــــــــــــم  وـ ــ ـــــــتـــــاس   وزشــــــــآم  از   ھ ـ ــ   دارم   ادـ
ــــــــخ                تو  غم  یمن  از  آنکھ  با م ــــوشــخ ـــــآب   رابـــــــــــ ــ   دارم   ادــــــــــــآب   دل   ادــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــــوج                رسیده  من  بجان ان ـج ل ــــگ  غم ــن    ودــ ـــــــاتـ ـــــــ ـ   یدهـــفـــــک ن ــــــــــــم وان ــــ

ــــــزیـــــگ  راــــن م ر ــــــــدوس  ارـــــــم  یـــیک                جان از آن روزی جدا گشتم ز گل ـ   دهــ
۞   ۞   ۞  

ــب                گذارد  می  بخوابم  یـک  تـــایـــــــغمه   گذارد می   کبابم  ون ــــچ  آتش ھ ـ
  گذارد  می  کتابم  دف  دــــــــــص  ھــــب                تحریر  ھـــــــب  آرم  غمت  رحــــــــش ر ــــاگ

۞   ۞   ۞  
ــــــب مانده  یادگاری  غمهایت  ــ   بر دل  مانده  خواری  جفا و رنج و                 دل  رـ

  بر دل  مانده  کاری   بھ سینھ زخم                و غم  محنت  واری ــجفا و رنج و خ
  :ویا

  ا منـــانده بـــــــجفا و رنج و خواری م                من  با  هماند  اری ــــــادگـــــی  غمهایت
ـــبدل صد زخم کاری م                مـــــــواری محنت و غـــــــا و رنج خــــــجف   ا منـــانده بـــ

 ۞     ۞  ۞  
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  ﴾ ف﴿ 
 

ـــــــل  رـــــــزی  دایـــــــــف   نــــــت دیدنت مـــت پـــچشم پ ر ـبھ زی                من  خندیدنت ب ـ
ــــنـــگ  نی  اـــــــــدایـــــــــخ یــــ   من  دنتــــــــرنجی  بــــسب  بی  دایـــــف                اییـــــخط نی   ا

۞   ۞   ۞  
  داره  زاری   برگھ آو های خنک سھ                 فرخار چھ خوش است چھ خوش هوایی داره

ــــــک هر کس  ــ ه  یاری   ز فرخار  ھـ   داره درازی   رـــــعم  قسم  ھـــک وهللا                 بگ
۞   ۞   ۞  

  دم غم یار بی حضور افتادم خور                 تادمــاف  دور   ھــــریــــــق از   ھـــــــــک  فریاد
ـــکھ در این زمانھ یکجگفتم    ادمــــــھ دور افتــد و رفتھ رفتــــآم زود                ا باشیمــ

۞   ۞   ۞  
  مــنادان مائی  یک دخ و یک بچھ                وبیابان مائیم  فریاد کھ در دشت

  ائیمـــــاران مـــــھ بــــــــچون ابر سیاه ژال                 دپشک رسیخط آمده است کھ بچھ را 
۞   ۞   ۞  

  چون دستھ گل بنفشھ بی رنگ شدم                شدم دلتنگ   قندوز   فریاد کھ در
  چون بلبل پا شکستھ در بند شدم                بروم  اینجا  از  روزـیک  میخواستم

۞   ۞   ۞  
  آنجا کھ فتاده ام صحیح آدم نیست                تـــادم نیســلحظھ دل شفریاد کھ یک 
  نیست  فریادم  قوت دیگر   منبعد                نشنید  کس  مرا آواز   صد داد کھ

۞   ۞   ۞  
ـــت                ردیــــــک  ام ـــــــناک  را ـــم   رــــــآخ  فلک  ــنــروش روز  و ـ   ردیــــــــک شام  را  م ـــ
ـــک   آرام  ا ــــــــــن   نــــم آرام   دل                ممچش دو   نور  زمن   کردی  جدا   ردیـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
  سازم آواره  ز ملک   را  خود ر ـــمگ                سازم چاره   فلک از دست تو چھ

م ــــــامل  رــــــــخنج  بگ   سازم پاره   صد  رــــــجگ  آن بنوک                 فــــک  رــــــــب  اســــ
۞   ۞   ۞  
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ــملــج  از را ــــــم                کردی چون کارم فلک با خلق عال   دارـــمپن   شانــــای   ۀــ
س   زار  میکند  را  یـــاملــــــــــــــع آهم  ھ ــــــــــــک                نـــــــم ودهء ــــرســـــــــف  رــــــجگ از   ب

۞   ۞   ۞  
  کرد  جدا من  از  ترا   تو  از را ــــــــــم                کرد  ناروا و   لمظ چھ  ر ـــبنگ لک ف
ــــــع م ــــــــغ   کرد  ما دامان  بر   و  فلک برچید                انـــــــــابــیـــــب  ریگ همھ  م ــــــــالــــ

۞   ۞   ۞  
  آخر  ردیــــــــــــک  مــــــدوستان  از  داـــــــــج                آخر  کردی  و زارم خوار  تو   فلک

ــــک  ارــــــــــی  از  بیگانھ  راـــــــم                ماندار ـــــــــن جــمــت و دشــــان دوســیـــم ــ   آخر  ردیــ
۞   ۞   ۞  

  د داد و بیدادـــــفلک از دست تو ص                داد  فلک و   داد فلک داد و فلک 
ی و مجنون چھ ه   ادــربــــــب  داد ان ــــــــــمــسلی تخت  فلک                 ا کردـــفلک با لی

۞   ۞   ۞  
ـــــــچ  آزادم   د ـــــــقص  در  کـــفل   چرایی  خارم   نیس    رــگ   مــــــــلــــگ                یـــرایــ

ــــــــب  میان                نداری   بر  دوستم  ز  باری  تو کھ  ــ ـــــس  ارـ ــــــــب  رــــ ــ ـ   یی را ـــــــــــچ  ارمــ
۞   ۞   ۞  

ــــب                انمــــــــــفغ و  آه وی ـــنــبش ھ ــــــــــک  فلک ــ   بجانم  آتش  زنی  ردشـــگ ر ــــــه ھ ـ
ـــــــغ ر ر من اندـگذشت این عم ـــب                م و دردـ ـــــــنگ  لد  امـــــک  ھــــــــــــ   انمــآسم    رددـ

۞   ۞   ۞  
 

  ﴾ ق﴿ 
  

سم نیستبجایی رفتھ یی                 قدت از دور می بینم بسم نیست   کھ دس
  نیست گفتم   الــــجم دارم   سخن                است بلند   قصر  یی  بجایی رفتھ

۞   ۞   ۞  
ــدـق ـــــــــــ ــ   ردمـگ  دهــنــرمـــــــــو ش  بینم  تـــــالـــمـــج                گردم  بنده  بینم دور   از ت ــ

م  در  الــــــس د ــــر صــــــاگ ــب                گذارند  ق   ردمــــــــــــــــــــــگ   دهـــــــــزن  ایی ـــیـــب   مـــنــیــالـــبـ
۞   ۞   ۞  
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ـــــب  د ـــــــــق ــنگ   مـــــــخ  بلندت    االـ   رددــــــــــبدل خو کھ داری غم نگ                رددـ
  نگردد  م ـــــــــــــــــــــــــگ  انیت ـــــر بـــمه  ال                 دایتــــــــهمان بوسھ کھ دادی بر گ

۞   ۞   ۞  
ــب ت ـــلب                بلندی   در  ماند  سر و  با    دتـق ـــچنغ اـ ــــــ   بخندی ر ـــــگ  اندــــم ھ ـ
ــت ــــ ــب را ـ ــب ابیت ـ ـــــــــــــــــمیف  تــدولـ ـ ــخ                روشدـــــــ   پسندی  می  گر  ام  تو  ریدارـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
  دو ـــب  رویت بھ مثال ماه نو کم زده                مثال نوده سر خم زده بودقدت بھ 
  بود زده  شبنم   گالب در روی گل                 شویی می  دست   گالب  بر آب گل

۞   ۞   ۞  
  است رــرخساره تو ز برگ گل تازه ت                است نیشکر   قدت بھ مثال نوده
ن ب                 سوزم می   من یکبار نگاه ک بھ    است برگشتھ نگاه تو ز کش

۞   ۞   ۞  
ی لبانت                بلند استجستایت  و  ت پستقد   است  قند  مثل  بھ ش

  مثقالش بھ چند استنمیدانم کھ                 القمث ھ از این خال لبت بوسم ب
۞   ۞   ۞  

ن تو داغ بھ ج                ھـــــــمان ی ــم  رـــــکــشـــیــن  ھــــب  وــــــــت  دــــــق   ھـــــــانــگر می مراه رف
ن تو  سر  می مانهر کس کھ    مانھ می   در  تو  کرشمھ  ناز و  با                ھــببال

۞   ۞   ۞  
  وان گفتـــان می تــــاه تابـــت را مـرخ                سر و بوستان می توان گفترا تقد 

ــت ن ای   راـ ـــکش  در  نازن   گفت رئیس جملھ خوبان می توان                حسن  ور ــــ
۞   ۞   ۞  

  وشـرخت خورشید دهانت چشمھ ن                است گل اندام قبا پوشو قدت سر 
ـــیــبگ                مـــــــبیای   تپیش   رده ییــــــــک   ارهــــــــاش ــــــچنـغ  رمـ   آغوش  در  را  لـگ ھ ــ

۞   ۞   ۞  
  نبینھ  م ـــــــــــــغ   یــــــــــاله   ادتـــــــش   دل                ھــــنــنبی   مـــــخ   ال   روتـــــــس   دــــــق

ن ب   نبینھ کھ هر کھ عاشق است ماتم                د شب وروز ـــــاشــدعای من هم
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  :ویا
  نگردد  مــــغ  پر  هم  تو  ادـــش  دل                نگردد م ــــــــخ  یـــــــــــاله  روتــــس د ـــــــــق

ن باشد شب    کھ یک موی از سر گل کم نگردد                و روزدعای من هم
  :ویا

  دــــنـــیــبــن م ــــــغ  دوران ز  ادت ــــدل ش                دـــنــــــیــبـن م ـــــــــخ  یــــــــاله  روتـــــــس  دــــــق
ـــــدع   م نگرددـــــکھ سایھ ات از سر من ک                همینھ الم ــــــع  این  در  من  ایـ

۞   ۞   ۞  
ـــــرامـــــخ  روتـــــــس د ــــــــق ــــل                آفریدند  انـــــــ   ریدندــــــــــآف ان ــــــرجــــــم ز   تــلــلع  بـ

ــــــز رخس ـــــــــبوس  رایـــــــب  ارتـ   آفریدند ان ـــــــــــخشدب ل ــــعــل  بـــعج                کردن  ھـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــل                ریدندــــــــــــآف  انــــــریح ز  سروت   دـــــــــق ــ ــــــرجـــــم  ز  تـــلعل ب ـ   آفریدند ان ــــ
ـــــب ارت ــــرخس ز  ــ ـــــبدخش  لـــــــلع  بــــــعج                ردنھـــــــک  بوسھ رای ـ   آفریدند  انــ

۞   ۞   ۞  
ـــــس  دـــــــق ــب                من  لـــــــگ داری   روان رو ـــ ـــــخ  را ارم ـــهـ ــ   من ل ـــــــــگ  داری  زان ــ

ن دل   من  لــــــــگ  داری   ربانــــــــمه  یار ھ ـــــک                را خود  دار   ناز  مکن غمگ
۞   ۞   ۞  

  ل منـــسفید خال است گبھ پیشانیت                 لبت الل است گل منو قدت سرو 
  ل منـــدقیقھ بر سرم سال است گ                نبینم بارت   دـــــص  دو روزی   رـــــــاگ

۞   ۞   ۞  
ـــدل             یار  ز غمتان شد اــمـد سروم کـــــق ــــ   ارــسخت نا توان شد از غمت یم ـــــــــ

ــــــمـغ  از  شد رانــــــفـــزع ال ــثــــم               دیدی ھ ــــک ناری   گل رنگ   انـــهم ــ ـــی  تـ ــــ ــ ــ   ارــــــ
۞   ۞   ۞  

ــزی  مــارکــــــی  یال ـــق   وعده دار است مھبھ وقت چاشت ک                 تــــــــاس  ارـــنــــــچ  رـــ
ــــاله ــ ــ ــــــطـشی   ھ ـــــچـــب    یـــ   است  دار ھ ــــعالق  رۀــــــپی من   رــــــس                رهـــــــــبمی   ان ـــــ

۞   ۞   ۞  
ــت             مجنون   مانند  زده  خم ماه  د ــــــــق  ی   می انھ ـــــخ  در  وـ ون  بھ مننا   ب

ــــبزی                ردـــــــدایی را بنا کـــــر آنکس این جـــه   ارونــــــــق  انندــــــــــــم روه   اکــــــخ ر ــــــــــــــ
۞   ۞   ۞  
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ه روی  بگذار    دمـــــــق ــــج  درـــــــان آتش  ن ــــبیفگ                لـــــــــگ  و  س ــلــب  انـــــ   لــبـ
  سنبلخجل کن نرگس و ریحان و                 انــــــای پریشـــهــت و زلفــــــــبچشم مس

۞   ۞   ۞  
ــــــی   دـــــــــــق ــاریــــــب   الم   الـــثــــــم  ارم ـــــ ای تاریکچھ خوش گفتست                 کــ   بھ این ش

ـــخ  یار  وبیبخ   تاجیکنھ در ترک و نھ در ایماق و                 ندیدم  را کس   ودــــ
۞   ۞   ۞  

  میل  ک  اــــب  ندارم  بھ غ از تو                واللیل  والشمس  ۀسور  ر ــب  قسم
  سیل  کند  تو  بر  محرمی نا   اگر                جانش  خصم  مه  شود کالم هللا

۞   ۞   ۞  
ـــرفیق دور است نم تان                پریده  مــــــانــــت  نم  تنگست  قفس   دهــیـــم رســـ

ـــــــل  در  اـــیــــب                م بھ بســــز هجرانت مریض هست ــــن ای  م ـــویــ ــ   دهـــــدی  ور ـ
۞   ۞   ۞  

ــــغ   نش با    مزن   انم ـــــــج  رگ                 زماتم  کاغذ    بود   غم   از   مـــــــــقل   مـــــــ
ـــیـــــم ــ   درد و داغم  نباشد  مــــــــغ  از  زـــبج                ادمـــــــــــتــــف   اـــــــــــــــــــهـــــــمــغ   شــــآت   انـــ

۞   ۞   ۞  
  دل  یی  پرده  رب یی   امھــــــنویسم ن                فلفل  چوب  از  مـــلـــق  و  دانــــــقلم

ـــــب                و عن  مشک با   یی  نویسم نامھ ــ   لـــایـــــــــمــــش  نـــــریــــــــــــیــش ر ــــــــــدلب  رایـ
۞   ۞   ۞  

ــــــق ــــانـــــــــج  ایــــهـــرگ از   رمــــگی ب ـــرکــــــم                استخوانم  از   مـکن  سر  را  مــــلـ   مــ
ــــــــب                نویسم  نامھ  خود ان ـــــج  بھ خون  ــانـــــــــزب  نــــریــــــــــــیـــــــش  رـــــــــــــدلب  رایـ   مـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
  گل  ای  ابرویت خم  نقش   کشم                گل  ای یترو  یاد بھ رم ـــــگی  مـــــــــلـــق

  لــــــــــگ  ای ت ــــویــــجــدل امت ـــــــــق  بیاد                کشیده  باال  شده خم   دـــق الف 
۞   ۞   ۞  

ــــــآم  امتـــیـــق ــــــــآم  و د ـــ ــآم   تـــامـــیــق                تــــــــامـــــیــــق د ـــ ــــــی  و   د ـــ ــ ــــن  ارم ـ ــ   دــــــــامــیـ
  تــــالمــــــــم را  ا ـــــــخـــــزلی  ردیـــــــــــک  راـــــچ                ندیدی  ودـــخ تو یوسف را بچشم 

۞   ۞   ۞
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  ﴾ ک﴿ 
  

ـــــبچ  رـــــوتــبـــک   وــــــکھ آیا بچھ است با من کند خ                وهـــــــک از   آورده  ره  ھــــ
ـــــــب  اـــــــوف بی   رــــــــکبوت  مــتـــدانســـن   رخ باسون کو کندمن کھ پس از                 ودــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــبـــک ـــب   بــــل   بر   رــــوتــــ ن                 مــــایــــشم  ام ـ   شمایم  مهمان  ھـــم امشب  هم

ـــــــچ ا ـــانـــــمسلم ـــــچی را ــ ــــــــگــــن  زی ـــ   ایمـــــــکج شب   فردا ھ ـــــک  خداوندا                وییدــ
۞   ۞   ۞  

ــــبــک ــــــــــــــــم  ردیــــــک  رارــــــــبیق ر ــــوتــ   را ما   ردیـــــک  یارد  این شینندهء                 را  اـــــــ
  را ما  ردیــــــــک  زار  و وار ــــآواره و خ                ام  تو  ر  از  دیار  این  شیننده

۞   ۞   ۞  
ن                 امشب  بینم  می   هوا  در  رـــکبوت   امشب  بینم  می  پا رــزی  در زم
ـــــــهم   دا می بینم امشبــــــیار جخوده از                 ھ دیدمــــشانی کــیواب پر ــان خــ

۞   ۞   ۞  
  دیدم م ـــک  وفا  بی رفیق   وــــمثل ت                دمــــــــــدی ر ـــــــج  رـــــــــرک سفید بـــوتــــبـــک

  رنجیدم شوی   بزرگ دا ـبخ  باهللا                سنجیدم آمدم   در م ـــدل از تحت 
۞   ۞   ۞  

  نشستھ  تان دلها   روی  غم را ـچ                خستھ ای ـــــــــه  کبوتر  اــــــــــــه  وترــکب
  شکستھ  رــــــــدیگ ا ـــــــهــسأــــی  مـــــطلس                دـــــــــریــــــــــگی  روازــــــــــپ  آرزو  رــــــهـــش  ھــــب

۞   ۞   ۞  
ی  ا ـــجک ی   اـکج                من  لشنــــگ  و  البــــگ  م   من  روشن  چشم  دو  م
ــــشوی ت                بیایم  رایتـهم  ھــــــــک  ری ــــــمی ا ـــــجـــک   من  دشمن  چشم  خار ا ـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــنگ   ری ــــــــــیــم   اــــــــــــجـــــک   ببینم  دارتــــــدی ھ ـــــــک ن ــــبنشی ا ــــیــب                ازنینمـــــــــن   ارـ
ــت ـــک  مـــــــرحـ ـــبج ن ــــ ـــــجــزه                ستمگر  ای  انمــــ   زینمــح  و و زار  ھ ـــتــخس رت ـــ

۞   ۞   ۞  
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  من  روشن چشم  دو   کجا هس                من  شــلـــگ  و  البــــگ  هس ا ـــجــک
ــیک  راــــــچ                نبودم  بدخواهت یارک  ھ ــــــک ھ ـــــــــم   من  دشمن  یــــــگشت  ارهــبـ

۞   ۞   ۞  
  یادت نم آیھ ک هسیش بھ ع                آیھ نم   احوالت  کھ هس کجا 

  ھـــــآی نم   دربارت بھ   عریضھ من                تنشینا  مـــه عریضھ می کنم بھ 
۞   ۞   ۞  

ــــــدلب  اییــــــجـــک   نــــــم یــــــی ھــــانــــھ و افســــقص ییاـــــــکج                نــــــــم   یی  ھـــانـــانـــج  رـ
  نـــــــــم  ھءـــــــانــتــمس ی ــیی ــیل ی ــایــــــکج                رفتمــصحرا گچو مجنون رو سوی 

۞   ۞   ۞  
  دارد  وـــــــــــت  روی  الیق ل ـــــگ  دامــــــــــک                دارد  تو  بوی   کمر وه و ـــــک دام ـــک

ی ان ــــهم ــــــــشـن                آید  بر  قبلھ  از  کھ  ما ـــط  انـ ــت  رویـــــــاب  اقـــــ ـــــــ   دارد  وـــــــ
  :ویا

  دارد  تو روی   لھءــشع  هاـم  دامـــــک                دارد  تو  بوی  کمر  و   وهــــک  دامـــک
ـــمــه یــــــم ان ــــ ــــک  ا ــــــط ان ــــنش                برآید  قبلھ از  ھ ـــ ــــــت  رویـــــــــــاب  اقـــــ   دارد  وـــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــارزن دل ــب  زی ـــچی را  او                 باشد دیده  عاشق   ک کھ درد ــ   باشد ده ــ

ی کھ                است  انـطفلک  مثال  اشقــــع دل    یش مرده باشدمام همان طف
۞   ۞   ۞  

سد سد  زندان و   دهکن  از کھ مرد                 ک کھ عاشق است از جان ن   ن
ی  کھ گرگ                 گشنھ  رگـــــــــــگ  الــثـم اشق ــــــــــــع  دل ی  سد  چوپان از    ن

۞   ۞   ۞  
ان مک    مانده میدان  در  رفتھ   الــسرو م                اندهــکھ عاشق است ح

  مانده  بریان  دل  و ون ــــــخ ر ـــــــجگ                ودــدل خک کھ عاشق است بر 
۞   ۞   ۞  

  تــبجانش درد و بیماری مدام اس                ک کھ عاشق است رنگش خزان است
ـــــل رش ـــــــــس   استهمیشھ قد او از غم چو الم                 دهــــــدری ریبانش ـــــــگ و  چ ـ

۞   ۞   ۞  
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ـــــگ  از  رـــــبغی                ارهند هوک کھ عاشق است    نداره امو ـــخ  ھـــــریـــ
ـــگ بمثل  اشق ــــع  دل   نداره  فرامو  یار  از  یار ھ ــــــــــــک                گشنھ رگ ـــــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــول   هدار    یـــــــــنــت                نداره  ارمانی  و  عشق ھ ــک  ک   دارهـــــــن   انیـــــــــــج  ی ــ

ی                اس و دردهـخاره بی احسچو سنگ  ـــــــــن  انیـــانس عشق   ھـــــــــــــــــک  د   دارهــ
۞   ۞   ۞  

ـــــب  آزرده ن ــکم  را  او  تــــنــم                باشد  دیده  را  عاشقی  کھ  ک   دـــــاشــ
  ادر مرده باشدــکھ م طفلیستاو آن                 مؤمن  ردــم  ای  مکن  را  او  منت

۞   ۞   ۞  
ــــت  انند ـــــــــم  ک  ــ ــب                ھـــشــنمی  زیبا    وـ   ھـــشــــنمی   ا ــــــــــــــیـــــدن    ردمــــــــــــــــــم   الیـ

ــــبگ  رــــــــگ  عالم  گرد رداــــگ ھ ــــب ـــــــــت انند ـــــــــــم  ک                ردیـ ــ   نمیشھ  داـــــیــپ  وـ
۞   ۞   ۞  

  داره اندازه  ل ـــــــــــــگ ھ ـــب ورویت   بر                داره  ازهــــــــت  ایـــنــح  تــــتـــدس  فـــــک
ــــب ھ ــــــک                انتــــــبـــــــل  جــنـــک  او  از  ھـــــبوس بده  ــــوسـ   داره  آوازه  اشقیـــــــع ھ ــ

۞   ۞   ۞  
  من گل   کردی  رــسف  زمـــع  اــــــجــک                ل منــکاله پوست بھ سر کردی گ

  من  لـــــــگ  ردیـــک جگر   ون ـــخ  راـــم                کابل  سیل همیشھ  رف  ودت ــخ
۞   ۞   ۞  

ـــــــشم                این کوچھ گذر کردک از کاله سرخ   کرد  خ  رااـــــــــم  لشــاکــــــــک ال ــ
ــــــــقــت  لشــاکـــــــــک  اـــــــــشم   کرد  تر  دیوانھ  بود  دیوانھ  مــــــــــدل                اشـــــــــــقـــت  اشــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــب د ـــــــــــق                بگردم  تور  بند   بندو  کلیک های ــ ــــــــبگ  ور ـــــــــت  دـبلن  کـــاریـ   ردمـ

ـــــــق ـــــت  بلند  باریک  دــ ــ ـــل                باشد  ھـــــــــچ و ــ   بگردم  تور   قند  و دندان  و  ب ـ
۞   ۞   ۞  

ــــک  نـــــکـــچ  ربندــــمک ــ   من  مادر  کرد وطن   از  گم  راـــم                نــــــــم  ادرــــــم  دـ
  من  مادر  کرد  و ستم  ظلم  بمن                نبودم  بدخواهش  اوالد  وـــخ  مھ

۞   ۞   ۞  
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م،ـــــکوک   ا بھ تو بیوفا چھ بدنام کنمخود ر                 نمــــک  نام  کبوترت  ت بگ
  رام کنمکی باشھ کھ این باشھ بخود                 صیادم من  و   توری  نو  و باشۀـت

۞   ۞   ۞  
 

  ﴾ گ﴿ 
  

ــاف   تازه   بیار   انمــــــــــچشم  دو                 تادــــــاف  دروازه    در   رـــــــب   ذارمــــــــــگ   تادـــ
  افتاد آوازه  راب ـــــــخ ر ــــشه  در این                دیدم سو جمالش نھ من حسن 

۞   ۞   ۞  
ــــــــــــنک  یارت    وچھــــک   از   گذر ـــــدل   انـــــــپرس   راــــــــــچ                ردیـ   نکردی  دارت ـــ

ــــنک   ارتـــرخس  ع ـــشم  دای ـــف                ات را  پروانھ  م    انـــــــــــج رو ــــــــس   ردیـ
۞   ۞   ۞  

ــــدلب  ای    تو  با   اــــــــت  بیا                مــــلویــــــگ  در رازی   دهــــردیــــــــــگ  رهـــــگ   بگویم   رـ
  بشویم دامانت  و  اشک  ز بنالم                 شت گذارمآغو   در  سر  زاری  بھ 

۞   ۞   ۞  
ــــــــــعط  بنفشھ                 ندارد   بویت   نــاسمـــی  و    البـــــــگ   ندارد   گیسویت   رـ
  ندارد  ویت ـــــــــــدلج  چشم   ال ــــمــج                فریبد   را  ا ـــدله  ھ ـــــــک  نرگس  لـــگ

۞   ۞   ۞  
  میکرد عالم بھ تماشای تو شادی                 ردــــــــــــــمیک   بازی    تو  چادر گل با سر
  ن زمانھ سازی میکردچشم دیگرا                چشمان تو بازی میکرد و  چشم من

۞   ۞   ۞  
  آیی   می   یــــک   مـــــــتنگ   روز   رفیق                آیی   می   یــــــــک  بلندم    باال  ل ــــــــــــگ
  آیی   می  کی  چو وقت مردنم شد                غم   خانھء   بزندان   بردند   راــــــــم

۞   ۞   ۞  
ـــــگ یــل                دیدم لھ ــگ  دیدم ل ـــگ  دیدم ل ـ   دیدم  حاال مھ  را   بنفشھ و   ی
ا  ھلسنب  سنگ ده سایھ                 نـــمــس  راهـــــــــهم  را بنفشھ  و   یـــلــلی   دیدم  ت

۞   ۞   ۞  
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ـــــــس  لـــگ ــ   توانی   گرمی   ب   ودـــــــخ   با   راــــم                ارغوانی   و  سفید و   رخـ
  بمانی  اـــهـتن  رـــسف  در شاید   ھــــک                کن   خود  قربان   مرا با خود ب

۞   ۞   ۞  
ـــب بنفشھ                 میایی کی   سفیدم و   رخـــس ل ــــــــــــــگ   آیی  می  یـــــــــــک بیدم   رگـ
ــت ــــــگ  گف  وـ   آیی می   کی  شد  تمام م ــــعال  لـگ                مییایم  من  بیاید  لـ

۞   ۞   ۞  
  دیـــــشنی  من از  بدی  حرف  رمگ                رمیدی  من از   و سفید  گل سرخ

  بریدی  را    محبت   و  مهر   را ــــــــــچ                نگفتم  تو  با  بدی حرف   وـک مھ 
۞   ۞   ۞  

ــب  د ـــص   لــــــگ ــــم  ان ـــتــــرکســـت  ک ــمل   رارــــف                مادر  ابستانــت  رگ ـ ــــــــــــ   ادرــــ
ـــــب                ان کن خط بھ پاس آنکھ خوردیرو    ادرــــــــــم  پستان  از  ش  یطف  ھـ

۞   ۞   ۞  
  جان یار   تو  با  جلوگر رسو                 گل صد برگ تر با تو یار جان

  جان یار   تو  با  ثمر  نو  الــــــــ                میگفت  و  نالید  یم زار   یارم ھ ـــک
۞   ۞   ۞  

  باشد  رفتار خوش   خرامان قد و                باشد  دار ــــــمال  دخ  ان ــج  گلک 
ــــتی  بخورده   اشدــــــــب  خونبار  من  دندان و  لب                 انمــــــــبج   وــت  عشق  رــــــ

۞   ۞   ۞  
ــی  ک ــلـگ ــــک  دمـــــبلن د ـــق  زـــزیـــــع                آیی   یــم   یـــــــــک   مــنــیــاسمـ ــ   آیی  یــــــــم  یـ

  آیی  می  کی  بھ طعنھ می کشندم                ــنمــمرا ماندی بھ طعنھء دوست و دش
۞   ۞   ۞  

  نمیشھ نرم   خنده  بھ ق ـاشـعـ دل                نمیشھ  رــــت شبنم  ھ ــــــب  ھــــالل  لـــــــگ
ــــت ھ ــنــتش ت ـــکش  ارانــبــب                تشنھ  تـــــــکش  بمثل  قــــــاشـــــــع  دل   نمیشھ  رـ

۞   ۞   ۞  
ــــــبج  خندانت    ایــــــــــهــلب   ملـــــــــگ   مــــــــانـــــــــــــبج   دندانت  ای ــــــــــــــــهــسفیدی                انمــــــ

ای    بخوانم  من تا  بنوی  کاغذ  بھ                 اغذــــــــک  ل ـــثـــم   دندان  سفید
۞   ۞   ۞  
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ــــراره می کند چشمـــــــــش                شــتــدســب ری ـــیـــشــمــش  دــآم م ــــــــلـــگ   ان مستشــــ
ــــمـــــلــمس                بریزد  ونمـــــــــخ  آورد  شمش   وـــــچ ی  اــــانـــــــــ   شــدست د ــنــب  دـــبگ

۞   ۞   ۞  
  دستشــــبھ قتل من رسید خنجر ب                بدستش  گل د ـــآم در در   از لم ــگ

  شــــــــدست بند   رینــــــــبگی  اـــــانـــــــمسلم                و شادانبھ قتل من رسید خندان 
۞   ۞   ۞  

  مستش  چشمان  دکرشمھ می کن                بدستش گل   آمد در در   م ازـــــــــگل
ین   مسلمانا                زدـــــــریــــــب  را م ـــــــــــونــــــــــخ آورده  رات ــــب   دستش  دو  رــه بگ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــــی   یـــــــــبلبل   من   لـــــــگ ــــــــــھ دادن دل نگـــوســــــــرا در بـچ                انیـــباغب  ا ـــــ   رانیـ

  دیگرانی  از    شوی   وا  فردا  ھــــــــــــک                کنون کھ غنچھ یی چند بوس بمن ده
۞   ۞   ۞  

  من  گل و   خشت  برن   می  رهگال                 من  گل  او  من   لـــــــــگ  او   من  لـــگ
ـــی ھ ــک                بسازین   مــــــــچل  برن    می  ره  الـــــــــگ   من دل   دود  کنھ  کش ارم ـ

۞   ۞   ۞  
ود   من   ل ـــــــگ ـــــــچ  م ـــــــاگ                ندارم  اره ـــــــــــ ـ   ذارمــــــگ  می   کی  رسد زورم  ر ــــ
ـــــن ــ ـــب  ردُ  دارم ـ ــــــبخ  ر ز   نــدامــــــــــــــ ــ   ارمــپــــــس  می  خداوند  بر را  م ــــــــلــگ                ارو ر ــ

۞   ۞   ۞  
  و نیستــــوم تــــسی کھ بما داده یی معل                بو کدم بوی تو نیست گلهای جهانھ

  و نیستـشوی تباهلل بخدا ترس مھ از                 باشد  امانت دادی   بما سی کھ 
۞   ۞   ۞  

  شیدا و مستم  کنم  و میــب  ودمــخ                بدستم   آمد   یار   دست  از    یــگل
ــــــگ  گ    خندم   گ   بدستم  آمد  یار  آویز دست   وـــــچ                گردم  ریان ــــ

۞   ۞   ۞  
ی  ن و در ر هم اند                نباشد  ایران  در  ھـــــــــــــک  دارم گ   دــنباش  جاپان  چ

ی دارم    کھ در کشم و هندوستان نباشد                است گالن   سردار  کھ گ
۞   ۞   ۞  
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ی کھ بوی    مرگ از او بھسری کھ عشق نداره                 بھ  او  از ر خا  نداره  گ
ـــــر  تــــــر                 ندانھ  خود  یار  درـــــــــق  ھــــــــک ک    ھــــــــب  او  از  ساهزاران کــــــــــافـــــــــ

۞   ۞   ۞  
ی هس کھ  ن و آسم                در هیچ گلستان نیستگ   ان نیستـبھ مثلت در زم

ــــــکن  یـــفــلط  رـــــــــــاگ   و غلمان مثل تو نیست ور پری و ح                ببی  ویمـــــس ی ـــ
۞   ۞   ۞  

ــب گنجشک    ذاب افتادمــبودم کھ در عسھ روزه                 افتادم تگاب   ودم درـ
  افتادم   الاو   در   ھــــــــــــــــک   بودم  درُ                 ر صبا می شگفتمــصد برگ بودم کھ ه

۞   ۞   ۞  
ـــــــلع  گ                خواهد  پیمانھ  و  ساغر  گ دل ــل  لـ ـــــج ب ـ   خواهد انانھ ـــــــــــ

ـــــک دانم ــنمی  اداوندــــــــــــخ ــ ـ   چھ امشب این دل دیوانھ خواهد                من  از  ھــــــ

  ۞   ۞ ۞ 
 

  ﴾ ل﴿ 
  

ــب در  نقره    لباس ــــ ــ   ارمـــی  داره  و عن کھ بوی مشک                 ارمــــــــــــی   داره  ر ـ
  ارمــی  داره  احمر  س و  سفید و                مــــــــویــــــبگ  او    اســبــــل   از  ی ــــــــانـــنش

۞   ۞   ۞  
ــــبــــــل ــــــب  ت ـــانـــــ ــ ــل  ا ـ   داره   خام   ش   میل  بره   و ــــــــــچ                داره  ام ـــــــــک  انم ــبـ

ـــــل                ردیـــــــــــــک  آموختھ لبت   اــــــــــب  مــــلبان ــ   داره   آرام  ی ـــــــــک   ھـــتــوخـــــــــآم  ب ـ
۞   ۞   ۞  

ـــده                ھــــــاتـــــــنب دانت ـــدن و   دــنــق  انت ـــبـــــل ـــاتـــــــــــــیــح  آب    وزهــــــــــــک   انتــــــــ   ھــــــــــــ
  کمانچھ  بر  گاری  یاد   بندم  ھــــــــــک                دا کنــــــدو تا موی هم ز زلفانت ج

۞   ۞   ۞  
ـــــب  لب  ــدل داغ   راـــــــــــچ                کردی   خمیازه   دیــآم   امـ ـــ   ردیـــــــک   تازه  را م ــــــ

ـــــــــم  لد ام ـــــــــــک  هنوز  ـــــن را  ن ــ   کردی   آوازه   انـــــــجه   اندر   راــــــــم                دادیـ
۞   ۞   ۞  
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ــــب  لب ـــــــــق  اـــب  را قدت                 ردیـــــــــک  تازه    رخ آمدی   امـ ــ ــ   ردیـک اندازه  دم ــ
ــــــش   بلند   االـــــب   دتـــــــــق   مکش سرمھ کھ زخمم تازه کردی                نباتم  اخ ــــــ

۞   ۞   ۞  
  پاره   پاره  کردی  تو  را ن ــــــــــــم دل                 اشاره   ردیــــک   دیـــآم  ام ــــــــــب   لب

  ستاره  ردیــــــــــــگ  انــــــــــآسم در  ر ــــــــاگ                آخر  سازم  می خود   یار من را ـت
۞   ۞   ۞  

ـــــت از  را ــــــم                آید  هیل بوی  دهن  م ـــــبوس لبت  ــ   دــــــــــــآی  لــمشک یی جدا و ـ
  آید  دل  از  خون  گر کنم   جدایی                جدایی کن   داییـج ویند ـــــــــگ همھ 

۞   ۞   ۞  
  باشد  زنده دارم  دیده  ھ نور ـــــــس                باشد  تازه  کاس  گل  جوی   بــل

  باشد  ایستاده کندنم  جان  ر ــس                برابر  انـــــــج  دارم دیده   نور   ھـــس
۞   ۞   ۞  

  دــــــــــادم آمــــــــــن سنجیده نایت یــــسخ                آمد  یادم  شیشتنایت  وی ـــــــج لب 
ـــــــب                شنیدی  کم  ما  از  سخن گف و   آمد   یادم  خندیدنایت   لب    ھـ

۞   ۞   ۞  
ـــــل ـــــک                یـــــــــــــــبیای  اـــــــــــــــت  نشینم  چشمھ  بـ ای   ز ھ ـــــصــق  مــنـــــــــــــــ   داییــج ش
ــــــخــب   تــآب   وزهءـــــــــــــــک   رمــــــبـب   ندانی  ران ــــــــهج  ت ـــنـــمح  ا ـــــــــغــدری                ھــــــــــــــــانــــــــ

۞   ۞   ۞  
ی   جوره  ابل ــــک   دریایی   لب ـــــم  از  اـــــــبیوف  ای  نــــــــمک                ما ــ   جدایی  اـ
ــــــف ک  می  دایی ــــــــــج ــــــــــایـــنــــــــــآش اول  ز   ردیــــــــــک ی ــــــــــــنم                نداره  دهـــــــایــــ ـــ   یـ

۞   ۞   ۞  
ـــــدل م                ندارد   خندی   رـــــــــشک   بیتو   لبم ــ ـــج  نـ   داردــــن  دلبندی  تو ز ـــــــ

ــــپ    دل                محبت بدنیای  من  ون ــــــــــچ  ک ــ ــــنــــــم و ز آر    رـ ــ   ارددــــــــن    دیــ

۞   ۞   ۞
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  ﴾ م﴿ 
  

ن ـــــــــــق  کــاز مل                بودیم  اـــــــــــــت  برادران  ارــــــــچه  اــــــــــــم ــــب راتک ــ ـ ـــــ ــ ـــــبودی اال ـ ــ ـ   مــــــ
ــــــدری  نصیب  ازل  روز  از                 نکنھ  زاری   و گریھ  و ـــــــــبگ مادرمھ  ــــب ا ــــــ   ودیمـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــمج ود اهد ـ   امروز  سنگ  هردم سرم می بارد                 امروز  جنگ  در   م

م  خنجر کمر  می بندم من    امروز نگ ن  و  نام باشد روز   ھـک                میگ
۞   ۞   ۞  

ــــــوخـــــز قیامت بایدم سکھ تا رو                 افروخت جانم   بر آت   محبت ــ ـ   تـ
ــــزم را   محبت                وزدـــــــــبس  آرد رون ــــــبی  رــــــــگ  شز آب یـــــ ــآم  باید  ا   تــــــوخـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــک  تمحب ـ ــــــــج کھ آتش                 نباشد  نادان   ر ـــــــه ار ــ ــ ــ   نباشد نامردان  ای ـــــــ

  نباشد بیدردان   افزار  عشق  ھـک                با  مردانھ  شدی  اشقـع ر ــــــاگ
۞   ۞   ۞  

  نباشد  بیدردان  ایــــــــج ھ آتش ــــــــــک                نباشد   نادان   رـــــــــه  ار ـــــک محبت 
  نباشد  نامردان افزار  عشق   ھـــــک                مژگان ت  با   یی  شتھتو عاشق گ

۞   ۞   ۞  
ـــــــم  در   رو   رود ـــــــــمی  محمد  ـ ــب   ھــــــزین   درو ــمی   دـــمحم                دینھــــــ ـــ   زینھ   ھـــــــــــ
ـــــــق  رود ــــــــمی  محمد  ــ ـ   سینھ  بھ  ادست  ھـــــهم  اــــــمالئک ه                بخوانید  رآن ــ

۞   ۞   ۞  
  چشم  سیاه ز شهرم در بدر کردی                 مرا بی بال و پر کردی سیاه چشم

  مـکھ از پیشم سفر کردی سیاه چش                بوده   چھ  من   گناه   من  ر ــــــبگو ب
۞   ۞   ۞  

  نباشد  موتر   و   خانھ    مـــه  را ــــــم                نباشد  زر    و   الــــط  و    پول  را ــــــم
  نباشد  سر  درد و  رضدار ـــــنشم ق                باشد اده ــــــــــــس  تو و   من  روـــع

۞   ۞   ۞  
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  تـــجگر پر درد و دل پر خونم ایدوس                تـــــمرا پر کھ چونم چونم ایدوس
ونم                 وازی ن  می  عاشق  ھـک  شنیدستم   ایدوستمگر من زان میان ب

۞   ۞   ۞  
ـــن دل  اندر   دردیست  راـــــــــم   انیــــج  ایـــــــه  برادر  چندی ده ــــــــش                انیـــــــــــــــهـ

  انیــــــگ  زنده  از م ـــوشــــــــــخ  نم آید                خوابم دارمنھ آسایش نھ خورد و 
۞   ۞   ۞  

ــــپ  من آه   و ق ـــاز عش                نکردی  باال    سر  و   دیدی  را ــــــــــم ــــــنک  رواـ   ردیـ
ــــب  بیوفا    دنیا  و ـــــچ ــ ــــــدریغ   ودیـ ــنال  تو    از   مــــندان                اــــــ ـــ ـــــــی  م ــــ ــ   اـــدنی   ازـ

۞   ۞   ۞  
  کرد  جگر  خون   و  ب خراب وا                 کرد بدر  در  جانان   مرا عشق تو

ی   تو  من  قلب  بر  زدی   کرد بھ سینھ خورد از پشتم بدر                 کاری  ت
۞   ۞   ۞  

  نشاندی خاکس بھ   انجامم سر                کشاندی   بدنبالت  ری ـــعم  را ـــــــــــم
  کھ سطری هم از این دف نخواندی                وســــــافس  و  را   دل  دف ودی ــــرب

۞   ۞   ۞  
ــــــــــبـدل عشاق   راــــــم                بگویید  مرجانگل   و   یاقوت مرا    بگویید  جان  رــ

ن  انــــــــج  دل عاشق   رــــــــاگ ـــدیگ ر ـــــــاکستــــــــــخ را ـــم                نمیگ   بگویید دان ــــــ
۞   ۞   ۞  

  یا تشنھ شدی یا بھ شکار آمده یی                ده ییــــــچشمھ چھ کار آممرغک تو سر 
  ام  آمده  یار  دیدن دم ـــش دیوانھ                 بھ شکار آمده امنھ تشنھ شدم نی 

۞   ۞   ۞  
ــــــدل  عشق   مریض  ــ   خدایا  زارم    و   خستھ  و خراب                 دایاــــــــخ   دارمـ

  خدایا   دیدارم  محتاج   من   کھ                 ببینم رویش   نظر چھ باشد یک 
۞   ۞   ۞  

  زار است واگر شهزاده باشد خوار                 مسافری عجائب سخت کار است
ت  بزیر                باشد  الینچھــو ق  اگر صد توشک   است  خار یکدستھ   بس

۞   ۞   ۞  
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ـــــنایـــــآش  بی و   بیکس  و  ریبــــغ                ایمـــــــــشم شهر   در  مانده  رـــمساف   مـــــــ
ــبزی ــــــآسم   رـ ــ   مــــــــــرای  گمگشتھ  ناتوان  و  رـــــــــفقی                دارمـــــــــن   یـــــــــــــایـــــــــــج   انــ

۞   ۞   ۞  
م بھ  شوم  می ر ــــمساف ــــــــلـابــــــــک  دوباره                بغداد  م   یاد  نمـــــک  می  کی ھ ــ

ــب ـــــــک زل ــــــــمن ر ـــــهـ   فریاد  و   داد  دایاـــــــــــــــخ  میگم امی                 آمد  یادم کابل   ھـــ
۞   ۞   ۞  

  ت استــــکھ بلبل مست و شیدایی درخ                د شب چھ وقت استیببینمسلمانا 
  تــھ سخت اســــــــجدایی مادر و فرزند چ                اخھــــــــکھ بلبل می پرد شاخھ بھ ش

۞   ۞   ۞  
ـــمق                مانیستمانان پاکستان جای مسل ل   و ام ــــ   نیست  اــــــــــــم  بابای  م

ی ک در پ                دنباش جان   یار  خاطر  از  رـــــــــــــاگ   ای ما نیستکھ زنج
۞   ۞   ۞  

  اییمــــــآشن بی   و  بیکس  و  ریبــــــــغ                شماییم  شهر  این  مسلمانان در
  مکجایی فردا  و   اینجا  ھ امروزـــــک                رـــــــــــافــــــمس  ر  کنید  رپ را  م ــــــــــچل

۞   ۞   ۞  
  امشب دلم رفتست وناپیدار است                امشب  دریاست  مــــــدل  مسلمانان

ــاریــــــــــــبک دم ــنـــگ  من  مـــچش  زآب   کھ آب چشم من دریاست امشب                دــــــــ
  :ویا

  امشب نا پیداست   ھ یارم رفتھـــک                امشب مسلمانان دلم شیداست 
ـــــــــبک   گندم   من   چشم  بزیر    کھ آب چشم من دریاست امشب                اریدـ

۞   ۞   ۞  
  امشب  داره ه میل شبنم چو س                امشب  دارد غم  م ـــدل مسلمانان 

ــــــــــبگ   مــــــدانـــیـــنم ــــــــی  ریم ـ ــ ــــخــب  ا ـ ــ   امشب داره   نـــــــرفت میل   زمــــزیـــــع                مدــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــک  وطن  یاد  مــــــــــدل  مسلمانان ــ ــ   کرد من   یاد کی   نــوط دانم   نم                ردـ
ـــــپ م ـــــــــــنمیدان ــ ــــــــب ا ـــــــــــی  ودــــــــب  درـ ــ   کرد  من یاد  کھ ـــآن سالمت باشد                 رادرـ

۞   ۞   ۞  
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ل  مقام و                 انیستــجان جای ممسلمانان مزار    یستن ما  ماوای  و   م
  انیستــهم سودای م و  در آنجا سود                نباشد  جان یار ر ـاطـــــــــخ  از ر ــــــــــــاگ

۞   ۞   ۞  
ــــــانـــــنم   اییــنـــروش چو  اــانـمـمسل ـــــــنم   بینایی   قـــــــــلــخ   مـــــــــــبچش                دهــ   اندهــ

  اندهــبھ مرواری نمهیچ قیمت  کھ                زامرو   مهره خر   از  شده بازار پر
۞   ۞   ۞  
  جان می ستانی  ک رمھ ـاگر س                مکش سرمھ کھ بی سرمھ جوانی

ـــــــــک                ان چشمان نازکمکش سرمھ بد ــ   انیــعاشق   جان   جالد   تو  ھ ـ
۞   ۞   ۞  

  ستانی می  جان   ک  ر سرمھــــاگ                ھ جوانیمکش سرمھ کھ بی سرم
ـــــــگــم                مان قشنگتــبھ چش سرمھ ک ــ   اشقانیــــــــــــــع  ان ــــــج  الد ــــــج  ر ـ

۞   ۞   ۞  
ــــــب جهان                 آید سنگت   پا بر کھ  کاری  مکن  ــ ی  این ا ـ   آید  تنگت  فرا

ـــــــت                نامھ خوانندچو فردا نامھ خوانان  ــ   آید ننگت   خواندن نامھ  از  را ـ
۞   ۞   ۞  

  ردمــمن چنگھ بدا من تو ناکس ک                کردم  بس  ترا  وی ــــــــــــک  آمدن من 
  ردمــــــاز را بس کــــــــی نمگر قبلھ شو                 ان دل دادیـــســودی بناکـــــــــناکس ب

۞   ۞   ۞  
  انھـــــــصد برگ سفید من بر آ از خ                انھــــــــانـــــج  بدیدن    ام  ده ــآم   من

ا  آیا بر  من   سفید  رگــصد ب ـــــآم پس                 ن   میدانھ  داـــــــــخ  راـــــــــــم دن ــــــ
۞   ۞   ۞  

  سخت جانممن آن محنت نصیب                 انمــــــــم و   خان بی   ۀآزرد  آن  نـــم
  دوانم  پیشش  وزد  بادی  هر  ھــک                انــــــمن آن سر گشتھ خارم در بیاب

۞   ۞   ۞  
  دل پای   در بگذرد   عمرم ھ ــــــــــــــــک                دل  شیدای و  عاشق   مــــــــــآن  من

  رــــدلب  سودای  از  ودیـــــــس ندیدم                 جوانی را در این راه دادم از دست
۞   ۞   ۞  
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  دارم  شیشھ  بدس  بدس جام                آن رندم کھ عصیان پیشھ دارممن 
ی   تو  رـــــــــــاگ ــــــح  از  نم                وـــــش  کـمل و ر  بیگنا ــــریش  آدم و   واــ ــ   دارم ھ ـ

۞   ۞   ۞  
ــب                ندارم  آوازی   ھــــک  مـــــــمرغ آن  من  ـــایـــــــج  آرزو   اخ ـــــــش   ھـ ــ   دارمــــن   یـــــــ

ــــرم ــــــــــــــــام  مــــــــــــمیدان را  عشق    وز ـــــ ــــن   ییاــیو ــــــــگ  و   رم ــــــــــگ   انــــــــــزب                اـــ ــ   دارمـ
۞   ۞   ۞  

  افتاد  کج  بختم ازل   خود از روز                داد  زنم کی  من از دست فلک تا 
ـــــــب   راــــــــــم ــ ــ ـــآم  مـــــــــــمعل                عشق   بمکتبخانھ   ردندـــ   داد  مــمــغ  درس  و د ــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــم  وــــــــچ                مدید واب ــــــــمن امشب بیوفا را خ ی ـــــ   دمــــدی  آب  میان  در ا

ــــــخــبـت  مـــــــــــــبــل  کنج ی ــــــــدم                یشم ک نیستز خواب خیستم کھ در پ   دمـــدی ال ـــ
۞   ۞   ۞  

  یارم می گذشت مثال کوک گذری                 ری ـــــپچ  دان  انــــــیـــــــــم  ھتشیش  من
ی   شپیش  بھ  م خای باد مگ   گری   یک  ای ببینم   را او   دارـــــــدی                ب

۞   ۞   ۞  
ـــــــدر خ چشم سرم مدام و د                وــانھ تـــــــمن صدقھ بچشمکان ترک   انھ توـــ

ــــــای من از خورکنده شود پ                سرد شودم یک گپ نزدی کھ دلک   انھ توـ
۞   ۞   ۞  

ــــــــاز دور بھ تماشایی تو تا کی ب                توتا کی باشممن عاشق و شیدایی  ـ   اشمـ
  باشم  تاکی  تو  ایــــــغمه در منت و                 بیوطنم  و ر ـــــــمساف میدانی  ود ـــــــخ

۞   ۞   ۞  
  دیدم  مردم بدست   راـت  دستمال                دیدم  گندم  قد  بھ  ترا د ـــق من 

  شهر گشتم مانند تو نیستشهر ها ره بھ                 دستمال ترا بوی کدم بوی تو نیست
۞   ۞   ۞  

ـــــم آن شــنـــم   انـــــــروشـــــکھ سر گردان بدریای خ                شکو سر  ا آرامـــوخ نــــ
  نابسامان  رـــــــــــشه  بھ  نـــم غریبم                 نیستهمدمی  و  رفیق  ر ــمرا دیگ

۞   ۞   ۞  
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  ک  رام  در دام تو ام نم شوم                ک یار  شوم  من یار تو ام نم 
  ر جام کهرگز نخوردم شراب د                همراه خوردیم این کاسھ شرب کھ

۞   ۞   ۞  
  پسخورده چند هزار کس را چھ کنم                چکنم را  بلهوس   من یارک خوب

  ھ کنمــــــــــس را چمن جام شراب و پر مگ                ر کسـه  خانۀ تو جام شرابی و در 
۞   ۞   ۞  

ــــخ  رـــــب ا ـــــــیآ                بیایم یانیمهتاب شب است ومن    نی یا    مببیایـــار   ود ـــــــــــ
  یانی  برایم  پور   این  ھ ازـشاید ک                است  ور ـــــپ  در کوزه   بمثال  دنیا

۞   ۞   ۞  
  ل منغمت سوختم گ ازمھ امسال                 من  گل آموختم   مھ تعلیم از تو

ــــدا جــــخ   ل منــــگ سوختم  نم  دم ـــدی نم                 ساخت نم   یارم  انم تراــ
۞   ۞   ۞  

  بام  گوشھ  در را   وــــــت  طلب دارم                خام  ابریشم  شوم  قربانت ھ ـــــــــــــم
ن دو تا شام صبحدو تا                 رمـــــطلب دارم کھ شش بوسھ بگی   و دو تا پیش

۞   ۞   ۞  
ــــــق مھ  ـــــــب                آزاد سرو  ای   شوم ربانت ــ ـ ــ ـــــپری ثل ــم  رویـــــمی  مکتب ھ ـ   زادــ

ــــــب م ت ـراه  رویــــــمی مکتب  ھ ـ ــــآف  بگوید  استادت  ھـــــــک                بگ   ادــــــب  رینـــ
۞   ۞   ۞  

ـــــب                تازه  سیب  ای  شوم  مھ قربانت ــ   نمازه  ردمــــــک غلط   سودایت ھ ـ
  درازه  رــــــعم  این  من دادم  عبث                 گل ای   تو  احسانو   خ ندیدم 

۞   ۞   ۞  
ن                رفتار کاکھ   ای  شوم مھ قربانت  ــــــآم  اتــــــــپ  زیر  در  زم ــ ــ   بگفتار د ـ

ن  ـفــگ زم ـــــــدیگ ا ــــتـ ــــن  عی  رـــ   اوست ک بسیار ،فقط داری یکی                داری ــ
۞   ۞   ۞  

ـــآم  ز مکتب                رتھ ماـــــــــــمھ قربانت شوم ای ک   نبا  دهـــــــــــــــانــــــــــم دی ـــ
ـــــپ  ای ـــــــــــپ   دیــــــــــآم   بـــتـــز مک ـــــــــهم بھ                 ادهــــــیـ   با  زنده ات ــــرفیق رای ــ

۞   ۞   ۞  
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  انـو بیاب  بزن خیمھ در این دشت                افغان  یار  ای  شوم قربانت   مھ
ار  ی پغمزم                تو یار من باشدر این سھ ماه    انــستان چون رسید م

۞   ۞   ۞  
ـــج  یار ای   شوم  قربانت  ھـــم   میگذرانیچطور عمر خوده خوش                 انیــــ

ن عمری ک ـــھ بیتو می گـــــهم   انیـــــــــــگ  زنده  اب ــــــحس   در نباشد                 ذرانمـــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــن یارک  ای   مشو  ربانت ــــق ھ ـــم ــ   و امشوـردی تــــــگناه من چھ بود ک                وـ
ـــس ــ م بھ سجده                 و آییــــــیادم ت  ازـت نمــر پنج وقـــــــــ   می کنم سهورکوع م

۞   ۞   ۞  
  شکایت  جا هر  چرا  کردی  ز من                والیت  بی  بی  شوم  قربانت  ھـــــــــــم

  حکایت عشقم   بتو  کردم  فقط                نبودم  تو ان ـــــج  بدخواه خو  مھ 
۞   ۞   ۞  

ینھء شوم  انت ـــــــقرب  ھـــــــــم   من سینھء   در  شوی  پر طاووس                 من  س
ــــپ ــ   من  دیدهء  در  مھ شوی سیاه سر                 نداری   یـــــــــبـعی  شوی   طاووس ر ـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــی وم ــــــــش  قربانت ھ ــــــم ــ ـــــدوب ار ـ ــ ــ   داره  تو  میل وردگی ـــــــــــخ از  م ـــــــدل                ارهــ

ــــــآم  دل                ردیـــــــــمرا با خوی خود آموختھ ک ــــتــوخـــ ـــــــ ــ ـ ـــــــ   داره  آرام ی ــــــــــــک  ھــ
۞   ۞   ۞  

  دل تو  صرف  ود ــــــنکردم عمر خ                رـــــدلب  وـــــــــت  رفــب تن   ربانــــــــــق  ھـــــم
ـــــب ــ ــ   دل تو   حرفیک   محتاج دم ـش                بسیار  ر ـــــکب  نمودم   نادانی   ھـ

۞   ۞   ۞  
ــــاگ                میشمدانھ    نازکتو    قربان    ھـــم ـــــــسف  رف  رــــ ــ ـ   میشم  دیوانھ  رــــ

ــــنام   رــــــدیگ   رف   ھـــاگ ــ ـ م   تـــ   میشم انھ ــــــــــــبیگ  کنم  وشتــرامــــــــف                نگ
۞   ۞   ۞  

  یار دیدنت   پس  همو  قربان ھ ـــم                ارـــــی  گشتنت  خرامان قربان  ھ ــــم
ــــــــــخ مکن                 غم  از  مردم جدایی   مکن از من   یار  گردنت  در  مرا ون ـ

۞   ۞   ۞  
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ــــــم                رـــدلب  تو انگشت   دو قربان   ھــــم ــــــگ قربان   ھـ   دل  تو  مشت  لــــــــ
ــــــــب ــــــق مھ                 داری   روزه  داران  روزه  لــمث ھ ـ   دل  وــــــت  خشک  لب  ربانــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــزلف دو  ربان ـــــــق ھ ــــــــم   حاللت خونم  شدم  کشتھ  ر ـــــــاگ                کشالت ان ــــــــ

ـــــــچشم وره ـــــــــج فدای                 عشقت  راه  در  شدم اگر کشتھ  ـــــغ  انـــ   زالتـ
۞   ۞   ۞  

  مـــــــشـمی تاده سای  ومـــنـبش  صدایت                میشم  دروازه  سر   ان ـــــــــــربـــــق  ھ ـــم
ــــــــــــگ چھء نغ  مثال                نزدیک دور و  از  بشنوم  صدایت ـــ ـــــت  لــ   میشم ازه ـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــگ سرت  قربان  ھ ـــم ـــ ـــــم  وــــــــت  ندانستم                دوباره ردم ــ یـــ ــــــــــــی  ا   ستاره ا ــ
ـــــب ت  داــــــخ ھ توفیق ـ   ستاره ردی ــــــــــــگ  آسمان  در  رــــــــــاگ                من کنم   گ

۞   ۞   ۞  
ــب   دـــــــق   ربانــــق  ھ ــــــم ـــــــــــ ـ ــــــم                بلندت  اال ــ   کمندت  رویــــاب  دو  ربانــــــــــق ھ ــ
ــــــب ــ ـــــــــن ھ ـ ــ ـــــنم  ادانیـ ــن                بسیار  ک  ودمــ ـــــــم  ز پیشم دانستم ـ   دتـــــــرنــــــب  یـــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــق  ربانـــــــق  ھـــــم ــــــــــــنم  باریک  دـ ی ــــــچه  بھ                ایتــ   رایت دان   بشینم اررا

ـــــاگ ــ ــ م گ                نباشھ  مردمان  رمــــــــــــــــش  از  رـــ ــــبھ دستمال می گ   ردهای پایتـ
۞   ۞   ۞  

  ارــــــخودم عاشق دلم دیوانھ ات ی                یار  ات چارشانھ   قد  قربان  رــــم
ـــــــــــگم  بد  ایــــــــــــومهـــــق  تـــز دس ــ ــ   ھ ات یارــــکشیدم پای خود از خان                انتـ

۞   ۞   ۞  
  ایدهــــــــف  چھ رنجورم  و ـــــــت زغمهای                 تو کھ دوری چھ فایدهمھ کو دورم 

  بدست خود نم چینم چھ فایده                کرده  بار ل ـــــــگ  تو  حسن درخت 
۞   ۞   ۞  

  مرد  ام دایھ   دادند دایھ   بر مرا                 ردــــــخورد سال بودم مادرم ممھ کھ 
نببد   ز بخت                کردند  آموختھ  وگا  ش  با را ـــــــــم   مرد ام  ھ ـــــالــوســــــــگ  ب

۞   ۞   ۞  
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  شد  خ هجرانم  داغ   از ک ــــــفل                مھ کھ عاشق شدم حالم ب شد
ــــتا سحر من گریھ کسر شام  ــــــــــگ                ردمــ   دـــــــــش  رــــــــت  دیده آب   ز  ریبانمــ

۞   ۞   ۞  
  باشھ  غانیاو   مگ  مھ کھ یار می                باشھ گلدانی   مگ مھ کھ گل می

ی  اوغان  مگ می  مھ کھ یار ــــــس با   غل  کھ                کو   باشھ  پیشانی ر ـــــــــــ
۞   ۞   ۞  

م دعا   در جاندو گل دادم نگاه کن ای پ                پدر جان ای  کن  مھ کھ م
ــــک  مھ  م  ھ ـــــــــــــ   جان  پدر  ای  کن  خدا ا ـب توکل                 نیایم  یا   بیایم    م

۞   ۞   ۞  
ن                ن استبدن صراف چمن گل ۀم   است  میان جملھ مهرویان نگ

نز  ایران  دولت  راج ـــــــخ                لعل بدخشان ،دولب ،دوچشم آهو   است  م
۞   ۞   ۞  

ی   شوم  مارطو  تو   نازک  ردنـــگ  در                شوم یار  بتو  من  کھ   دارم  می
  شوم  تار  بگردنت وم ــــش  چنگانی                بروم  زرگر  پیش  بھ بشوم  نقره 

۞   ۞   ۞ 
  

  ﴾ ن﴿ 
 

ـــــدلب   داره   آزرده    دل                نـــــــــــم   رـــــــــــــــبـــــدل  داره    زهــــری  ات ـــبــن ــ ـ   نـــــم   رـــــــــــــــــــــــــ
ــــــــدیگ                بگردم  دورش  سحر  تا  سر شب   من دل   دارد ھ ـــــــلــــگ  مـــــــــه  رــ

۞   ۞   ۞  
  بستان و   باغ  میان  جوی   ارـنــــــــــــک                رامانــــخ  سرو   تو  همچو  دـــنباش

ی چون                 قشنگی  و لطف   اـــــب  برنگ و بوی    گلستان  در  ندیدم  تو  گ
۞   ۞   ۞  

  کویت  ردـــــــــــــــــگ  ارتـــطه  بی  نگشتم                سویت  بھ  هرگز  وضو ندیدم بی 
ـــــب                دل  دامن شستم   از آن روزی کھ ــ ـــــــــنگ  دریای  ھـ ـ ــ   ویتـــــــــج  رـــــــــــهــــم  اهـ

۞   ۞   ۞  

www.enayatshahrani.com



  ١٤٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــــــن ــ ـــــآه   الــــــــــبـــدن   رو ـ ــ ــ ــ ــ ــــــــــ ــ ــــــن                رمیده  وی ـ ــ ـــــک   الـــبــدن   رو ـ   دیده  دام    وکـــــ
ی  یک رو ـب ی  بلب   ندیده  صیادی دامی  گز  هر ھ ــک                آر  ستدب  شو

۞   ۞   ۞  
  مویم  تار  رـــــــــــه م ـــــــغ  زنج  شده                مـــــــــــــــویـــــــلـــگ  تنگ  در پژمرده  نفس 

  گویم کھ  با   را   دل  درد   یاداـــــخ                نمیدانم گناه از کیست از چیست
۞   ۞   ۞  

ــــــنشد جز غصھ و غم حاصل م                اــــــــــــم دل  این   امـــــــــــبک م ـــالــع  نشد   اـــــــ
ـــت  اداوندـــــــــخ ـــــت می  ر ـــــــتــ  وـ ــ   اــــــــــــــــــــم  مشکل  گره این  از ــــــــب  بکن                یـــــــوانـ

۞   ۞   ۞  
  نگاهت  در  خوانم  جنگ رور ــــــــــــــغ                المتــــــک   در   نمــیــب   حـــتــف  ان ـــنش

  پایت  ایــــــــــــج ل ـــگ دستھ   ذارمــــــــگ                تو سرخ رویی از جنگ و من از شوق 
۞   ۞   ۞  

  مکن سرمھ بچشم و شانھ بر سر                بدخ  ادرـــــــــــم  کند  می نصیحت 
  رــــــــابت  زارو   وال ــــــــــح  وانھــدی شود                 بیند  راه  در  خوار و غریب کدام 

۞   ۞   ۞  
  لـــــگ کنم   و باالـــــــــت  روی  اب ازــــنق                گل   کنم   باال  این و قد   با ر ـــنظ
ــت روی  اب از ــــــــــنق ــــب و ـ ـ ــ   گل  کنم  پیدا  لـــــــــــگ  بوی  از   تورا                ھــــــــــنمیش  االـ

۞   ۞   ۞  
ــــــنظ   کی  میک  کی چمن  میل  گل  تو                 کی  میک کی  وطن   سوی   رــــ
ـــــــغ  از ردم ــــــــبم ــ   کی  میک کی   کفن  و مرا غسل                 داییـــج   درد  و  مـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــم ابرویت  تیغ  ارا ـــــنگ ــــ ـــ   تـرا کشـــــــطناب هردو گیسویت م                کشت  راـــــــــ
  کشت  مرا  رویت  لــگ  من  عزیز                فراقت  از دارم   نالھ  بلبل  وـــــــــچ

۞   ۞   ۞  
ـــدس  وزنـــس ارا ـــنگ ـــت ت ـــــــــ ـــــت شصت   و  ان پنجھـــمی                ودمــــــب  وـ ــ   بودم  وـ

ــــــانـــــــج  ھـــــک  آمد  اجل ــ ـ   ودمب  تو  بست نمیدانست کھ پا                 ستاند  را  مـ
۞   ۞   ۞  
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ــــنگ   پایت ایی ـــــــــــــج دیده  ردو ــــــــــــه  میان                سرایت  چشمم    اسھــــــــــــک   اراــــــ
ـــــخل  انمــــــژگــــــــم  ز                بمانی  پا  غافل  کھ  ترسم  آن از  ــ ـ   بپایت خاری  د ـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــعشق  ھ ـــاســــک   اراــــــــنگ ــــــه میان                 سرایت  م ـ   ایتـــــــــپ  یاــــــــج دیده   ردوـــ

ـــــخ  نشیند                 بمانی  پا غافل  ھ ـــک  ترسم  از آن ـــــــــژگـــــــــم  ار ـــــــــــ   بپایت   انمـ
۞   ۞   ۞  

ـــــنگ ــ ـ ــــم ارا ـــ ــــت کندهء   دل نیم  ن ـــ   تو  بندهء  هستم  ھــــخطی دارم ک                وـ
  تو  لبخندهء  انــــــــــهم  کشتھ را ـــــــم                گرف خود  بدست   تو خطم را 

۞   ۞   ۞  
  بزندان   تو  عشق    ز   را بردندـــم                دانــــــــــــــــدن   زهـــــــــری  ن ـــــــــــیـــازنــــــــن   ارــــــــــنگ

  زندان  خرچ  دارم  گوشواره  اـــــــتدو                 نادان  یار ای   میخوری غم   چرا
۞   ۞   ۞  

ــــــزم  ارینا ــــــــنگ   مشکل  بیتو  گانی  زنده  عالم بھ                 لـــکــــــــــمش   بیتو   انیـــــ
ـــخ                دشوار تو سخت   وفا و عشق بی   مشکل  بیتو  کامرانی و  و ـــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــف   از  ارم ـــــــــــنگ ــ ـ   ارمــــبـــــــاشک  چشم   و  زرد   گـبھ رن                ارمــــــــــگـــــــدلف  راقت ــــ

  ندارم  خود    بر   یــگ   زنده   امید                تادهــاف  ودـــــــــــس  و  مــــــــــغ من  بجان 
۞   ۞   ۞  

  ا زدسمـــــــرخش طعنھ بر خورشید                 زد هوا   بر چشمک  دو   ار منــــنگ
ــــــت  مثل    ندیدم ــ   پا زد  پیش  را آسمان  تم ھ هفـــــــــک                واری ـــابکســــــــــچ   وـ

۞   ۞   ۞  
ــــنگ ــ   ورفت  آمد ان ـــــج  بر تنم  ارهـدو ب                رفت  آمد و ام ــــب  بــل  من  ارــــ

ند قوم و خ ـــــخداوندا بم ــ   رفت و  گریان آمد چشم   ارمــــــــنگ                ویششـ
۞   ۞   ۞  

ی از                جوی    بل   بر   نشستھ   نگار من   بوی   کند  می  گرفتھ  آب  گ
ی   خودم گل می شوم یارم کند بوی                 ندارد  بو    رفتھــــــــــــگ   آب   از   گ

۞   ۞   ۞  
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ــــنگ ــ ــــب  دره    بـــــــــش   روز   رددــــــــــــــــبگ                رهـــــــــب  و  میش د رانـــــــــمیچ  ارم ــــ   درهـ
ه او بھ سویشچو آهوی مست    ذره   ذره  شد    دوریش  از    مــــدل                م

۞   ۞   ۞  
ـــــدایـــخ   دارم  ر ــــــــسف  در  اری ــــنگ   خدایا  دارم  در  پشت  چشم دو                 اــــ

  دایاــــخ  دارم  خ نھ  اغذ ـــــــــــک نھ                 مدنیا  دو چشمم شد سفید و او
۞   ۞   ۞  

  بسوزی   ردیـــــــک   افری ـــــــک   بحقم                بسوزی   کردی   سری   سر   نگاه 
ـــــم ـــک   آواره   راـــــــــــ   بسوزی  ردیـک ی گر  ادو ـــــــج  بمن                ارمــــــــــدی  از   ردی ــــــــ

۞   ۞   ۞  
  نازم و سر   آمد  بر   ھ از قبلھ ــــــــــــک                نمازم   ایـــــــج  ی برو    شام   ازــــــنم

گارم  انمـــــــــــج  داــــــــخ                انھرو    آن   سوی  ھ ــــــب  قلبم بشد    سازم  چھ  گ
۞   ۞   ۞  

  ا پشت دریمـــــــــــبالشت و م  یارم سر                بدریمدر     ما  ام شده ــــــش   زاــــــــــنم
  رهگذریمای یار تو خوش باش کھ ما                 ریمــــــچشمک زده ما بھ همدیگر می نگی

۞   ۞   ۞  
  ردـــــــــک وطن  ویاد   زد والن ــــــج دلم                 کرد   بمن  رو   غری    شام  ازـنم

ـــــــب  ا ــــــــی   ردــــــــــــک  پدر    نمیدانم ــ ن   گوشھ را ــم                رادرـ   کرد  وطن  هر نش
۞   ۞   ۞  

  ردـــــک وطن   و یاد زد  جوالن  م ـــــــدل                کرد   بمن   رخ  غری   شام   نماز 
ـــــپ نمیدانم    سالمت باشد هر کس یاد من کرد                رادرـــــــــب  اـــــــــــــــی  ردـــــــــــک   درــــ

۞   ۞   ۞  
ین جانم بھ گاو دو                آمد  بر ماهتابی   ھــــــــــک  امش  نماز   دــــــــدرآم ش

ـــــب ــ ــــــــب روم   دل گفتمـ ــ ـــــی دیدن   اـ ین جان گفتم و جانم برآم                ارــ ــــــش ــ ـ   دـــ
۞   ۞   ۞  

ـــــاز شـــــنم   ارـــــیکنم   می  مھ کھ از تو جدایی                یار   کنم می   گدایی    امـ
ـــــــمگ ــ ـــــی  مــنــــــک  می  آشنایی  کس ر                 المظ  تو  روی ر ــــــــــــــخاط از  ر ـــ ــ ـ   ارـ

۞   ۞   ۞  
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  ا شدــا بلبل ز چنگ من خطـــــــدو ت                شد  قضا   من    نماز  ام ـــــــــنماز ش
  شد کھ یار جانم ز پیش من جدا                 باشد چھ   من  دو تا بلبل ز چنگ

۞   ۞   ۞  
  شد رها  من  چنگ  ز   ا بلبلــــدو ت                شد   قضا  من   نماز   ام ــــش  نماز 

  شد خدا   ش اروکش ـــــیکیش ج                گشت   مبتال  ابل ـک  یکیش در ره 
۞   ۞   ۞  

  ننداز  آوازه  شهر  بھ  را کشـــــــــــم                ست بھ زخم تازه نندازانمک شور 
ـــــم   بدست                نــــــــمرا کش بدست خود کفن ک   ننداز   ھــــــــــــانـــــــــــــبیگ  ردم ـ

۞   ۞   ۞  
  بیتاب  دلم از درد عشقش گشتھ                خواب ام  نم آید بچشم خستھ

ــی   ندارم   مهتاب   غ  برویم    خندد   نم                ببالی   همرازی    و   ارـــــــ
۞   ۞   ۞  

  گل  ک ریادم ـــــــــف و   اشک بریزی                 لــــــــگ  ک  یادم  تا  ھـــــــک  آیم  نم
ــــــت  ھـــــــــک  مــــــنم آی ــ ـ ــب                دانیـــب  درمــــــــــق ا ـ   گل  ک  خوابم  ها  سینھ  رویـ

۞   ۞   ۞  
  وــــنخواندم درس و هستم شایق ت                تو  عاشق  هستم  و  دارـپول  نیم

ــــن  ادرـــــــــــــــم  آن بمن                 تو  نامزد گردم   ھــــــــک  نشد را ــــاالیــــــــــــــ ــ ــــت  قـــــ   وــــــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــخ ھ ــــــک  یـــــــگ  چینم  نم   داره  ارـی  ھــــــــــک ی ــــــــــگ  رمــــــــــگی نم                 داره  ارـ
ــــــــــلــگ بویم می  ھـــــــــــم   داره  یار  زلف  بوی  بو   ھ شبـــک                وــببش  انندــــم  یــ

۞   ۞   ۞  
ــــــچ  نمیدانم  ــ ــــــــــــــق  بی    دل  را ـ ــ ــــــب                رارهـ ــ ـــھ چشمم روز روشن شـ   ارهـــــام تـ

  ارهــبـــاشک همیشھ  من   مـــــــــدو چش                ویمــــــــگ ھ ـــــــــــک  اب  را دل   ازر  ندانم 
۞   ۞   ۞  

  دل  پارهء ای ـــه رشتھ  د دوز   ھـــــــــک                دل  ارهــــــــــچ ازم ــــــس ھ ـــــــچ  مـــــنمیدان
ـــــــبیم  ای ـــــــــــــبیوف   ای   رســـــــبت ـــــــالــــــــن     و   ز آه                 روتـــــ ـــ ـــــــمــــه    ھـــ ـــ   دل    وارهـ

۞   ۞   ۞  
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  نجا  پری   لب داره  سخن در زیر                جان  پری  داره  نمیدانم چھ گپ 
  جان پری  داره   حق طلب  سر ما                دندان باالی   لب  زیر  در  سخن

۞   ۞   ۞  
ـــــــــدل   نمیدانم ـ   تــــکجا می گردد و در خانھء کیس                کیست  ھء ــدیوان   مـ

ــنمی   کیست   ھـــــمستان   گس نر ر ـــــــــاسی                نــــــــم  گشتھ  رـــــــــــس  دل   م ـــدانـ
۞   ۞   ۞  

  داره  خنده خانھ   بھ انم ـــــــــج پری                 ستاره یا  است  برق  نمیدانم کھ 
مــدلم میخواست چند بوس   داره نالھ  مرغها  ھ ــــک ظالم  بخ                 ھ بگ

  :ویا
ـــــی ت ــقس رــــــــــب  مــــــــدانــیــنم ــ ــــــنگ                ارهـــتـــس  اـ ــ ـ   داره  خنده  بخوابش  من  ارـــــــ
  داره نالھ   مرغها  ھــــــــــبخ ظالم ک                بسازم  بیدارش ھ ـــــک میشھ  م ــــــــدل

۞   ۞   ۞  
  سوز استوزش بھ شبش در انتظار ر                 عاشق را چھ روز استنمیدانی کھ 

ن                 ربانیــــــمه   نــــــــــــک   بمن   رـــیکس   بیا   دو روز استکھ عمر و ما تو هم
۞   ۞   ۞  

  داری ـــــــــن   زاری    قـــــــــــاشــــــع  زاران ـــــــه                داری ــــن   ی ار ـــــــتــرفــــــــــگ  م ــویـــــــــگ  نم 
ی  ـــــمحب   ازارــبـــب   من  ون ــــــــچ  و ــــــن  داری ــریـــــــــخ   اور ـــــــــب   نــــــــبک                تـــ ــ   داری ـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــنویس   یــــــــــــــوایــــــــــه  رغ ـــــــــم   رــــــــپ   اــــــــب   ببندم                واییـــــــــنــبی   از   ھ ییـــــامــــــــن   مــ

ــــــــــب   جدایی  از  بیداد داد   دـــــص  وــــــبگ                ده  من یار  بدست   کــرغـــــرو مـ
۞   ۞   ۞  

ــامـــن  نویسم ی  باعذر  یی ھ ـــــــــــ ـــــب ببندم                 خوا ــ ـــــم  رــــــــپ  رـ ــــــــــــــوایـــــــــــه  رغ ـــــــ ــ ـ   یـ
  جدایی  از بیداد   و داد   بگو صد                ده  من  یار بدست  رغک ــــــــــــم برو 

۞   ۞   ۞  
ــــــــــبج  مــــــــغ ال  ـــب بدر                ریشھ  ردهـــــــــــــک  انمـ ـــ ــــــخ   ارـ ــــــــــنال  دا ـــــ   همیشھ  م ـــــــ

  ت و آدم مثل شیشھــــسنگ اس اجل                بدانید   رــــــــیکدیگ   درــــــــــق  عزیزان 
۞   ۞   ۞  
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ون  دلم    از   تو  غم                 ریشھ رده ـــــــــک جانم   بھ م ـــــغ  ال   نمیشھ   ب
  اجل سنگ دست آدم مثل شیشھ                زارم   الـــــــــــــح  ید ینبب  ان ـــــــــانـــــمسلم

۞   ۞   ۞  
غ نھ در بلخ و نھ                انـشو بدخ  پروان  نھ در کابل نھ ـــفاریاب و ش   انــــ

ــــــــق   میان در  ت ـــــــــمثال                دلکش    و  زیبا    رـــــدخت  دم ـــــــدیـــن ــ ـ   افغان   ومـ
۞   ۞   ۞  

ـــــهم                یانی  داره دای ــــص بند  ت ـــهف نی  ــ ـــدوای دردم  ی ــ   یــــــــانــــــــــی  داره  یـــــــــ
ــــب همھ  ــ ن   رـ ن                 رضایند  عاشق  کش   یا نی داره   خدایی  اشقـــــــع هم

۞   ۞   ۞ 
  

  ﴾ و ﴿ 
  

  دارم  دوست ام را  دانھ   چو بلبل                دارم  دوست را  ام   وطن را خانھ
ـــبج ـــ   دارم  دوست   را  ام    دیوانھ   دل                ندارم   نــهــمی  م ـغ   و   درد  ز ــــ

۞   ۞   ۞  
ــــباش  وــــت  عشق  وطن ـــــ   ندارم  سر  اندر  تو  عشق  زــــــــبج                افتخارم  دــ

ـــــــش  و  خرم  رــــــــگ  ترا ــ ــ ــــــدیگ  غم    مردم   رـــــــــــاگ                بینم  ادابــــ ــ ــ   ندارم   رــــ
۞   ۞   ۞  

  ایت   بی  رسیده    ما   بر   ستم                والیت   از  دور    من   دور   والیت 
  والیت  سوی    روم   دارم   پا  نھ                 غری   در   بمانم   دارم   دل   نھ

  

۞   ۞   ۞
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  ﴾ ه﴿ 
  

  یار منم  خوشبویت ارنج ــهمان ن                یار   منم   یترو   بر   خال  همان 
وده را ـــــــــچ ی   بزن                 صحرا بھ  میگردی   ب   ارـــــی  منم  آهویت  ھـــــک ت

۞   ۞   ۞  
  زد  می ال ـــــــــب  رــــــــوتــــــکب  لـثــم م ــــــــدل                زد  می خال   یارم  کھ  انروزی ـــهم
ــــب سوزن  ره ـــــــــــم جانم  داــــخ   دال مــــــرش دستمـــــــھ یارم بر ســــــک                سازی ـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــس  از  تـــدول رغ ـــــم پریده                 من ر ــــــبـــــــ  از  رف ھ ـــــک  همانروزی    من  رــ

ـــــــب  ر ـــــــــاگ ــــــدیگ   ارـ   من   خاکس   انــــــجه   در  نبی                 بیایی   گشتھ   رـــ
۞   ۞   ۞  

  من  سر  بر  قیامت کرده هجران                من   بر  از رف   ھـــــــــــک  زی همانرو 
ــــاگ ــ ی                 نداری   اور ـــــب  دلــــــگــسن  ای  رــــــــ   من  تر  انـــــــــچشم ھ ـــب  نــک نگا

۞   ۞   ۞  
ــــــــی ز گشتم    داـــــــــــج                بنامم  آمد  پشک  کھ انروزی ـــــهم ــ ــــــــمه   ارـ ـ   مـــــانــــــــربـ

ه و  شبم    نمانده گوشت و پوست و استخوانم                تعلیم   بھ   روزم   در پ
۞   ۞   ۞  

  کرد   خ را  اــــــــــم لش ــاکــــک  نسیم                کرد ذر همان یارم در این کوچھ گ
ــــــــــج  اکلشـــــک  منسی   کرد  بدر  دینم  از  خندانش  لب                داد  بمن انی ـــ

۞   ۞   ۞  
  تـهمچون گل اللھ غرق خونم ز غم                همچون گل زرد و زعفرانم زغمت
ــــــان   انندـــــــم                همچون گل صد برگ صدپاره شدم   ز غمت   ونمرنگــــــــس   ارــ

۞   ۞   ۞  
ن  ن                 یـــــــانــــــی   داره  دوایی   دردم   هم   یانی  داره  اییــــــــشف م ــــــرنج  هم

ــــــــهم ن                رضایند  عاشق    نشکبر    ھــ   یانی  داره  داییــــــــخ  اشقــع  هم
۞   ۞   ۞  
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وی م ن طور م   نــــک  اـــــــــــــدع  را ا ــــــم  رویـــمی زیارت                 اه کنـــــارا نگــــــــهم
ـــپ   رویـــمی   ارتـــــــــــــزی ـــ   کن   ما  اسپ   رکاب    در  اــــبیا پ                ادهــــــــــــیـــپ   ایـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــت  ریبان ــــــــــــگ                سوزدانم بــــــــهمینکھ شب شود ج ــ ـــــــبدام   اـ ــ   بسوزد   انمـ

ــــخ   برای ین   یار   یک   رـــــاطــــــــ   بسوزد  ایمانم  کھ  ترسم از این                 ش
۞   ۞   ۞  

ن مهتاب بھ    تاکی   ربـگ   بدین   شو   مسلمان                یــــاکــت   ابر   زیر  هم
  ردیــک   هر آوا   جهان   راند   راــــــــم                ندادی  را    من   دل  ام ــــــــهنوز ک

۞   ۞   ۞  
  کنم گلگالب هس مھ بویت می                 گل   کنم   می  رویت یاد   همیشھ
  لــــــــــگ  کنم  می  مویت  تار  دایـــــــف                باشم داشتھ   جانی  یار  اگر صد

۞   ۞   ۞  
ــــی همیشھ  ــ   م منــــــقلم از خون خود تر می کن                من  کنم  می  رــــدلب  ادـ

ــن ــــن  م ــــــــویسـ ــ   من  کنم  می  دل  باسوی   روان                یــــــــوایـــــــنــــیــب   از   ۀــــــــــــامـ
۞   ۞   ۞  

ــل                اییمــــــــــم  یار  بی  ،یار  دارند ھ ـــــمــه   مـــــــیــایـــــــــــم  ازارـــــــــــب  در  ھـــنــکه باس ـ
ـــــل   دارند  ھ ــــــمــه ــلــق   وشــــــــــپ   دــــــمــن                داییــــکتخ   اســبــــــــ   اییمـــــــم   ندر وارـ

۞   ۞   ۞  
  نم بودکھ روزگارم بھ این خواری                 بود  نم    کاری    دلم   زخم  هم 

ای اخو   بھ  روزگارم  ھــک ـــــــکھ آب چشم من جاری نم ب                بسیار ر   ودـــ
۞   ۞   ۞  

  جان خدا   سوزد بسیار می  دلم                 انـدا جـــهو اگر مست بھ نصف روز خ
  وزد خدا جانکفن بر ما کھ می د                غری  شهر این   در مردم   رـــــــاگ

۞   ۞   ۞  
  خیال چشمش از سر خواب برده                برده   تاب   دل  از  زلفش   وایــه

  برده آب  را   جهان  پنداری  ھ ــــــــــــــک                گریھ مشغولم شب و روزان در چن
۞   ۞   ۞  
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ــــربـــمه وای ــــــــــــــه                گل  ای   داری   انیـزنده گ   وایـــــــه   لــــــــــــای گ  داری   انیـــ
  گل  ای  داری   آسمانی حکم   کھ                نــــــــــک رم ــــــــــاکستـــــــخ بیا   آتش زن ب

۞   ۞   ۞  
ـــــت  گیسوی  ر ــــعط شمیم                 دارد  تو بوی   اــــه وچھ ـــک هنوزم  ــ   دارد   وـ
ــــدیوان  سر  این  هنوزم ــ ــــــــزان  روی وای ــــــــــه                دل  بر  ھـ ــ ــ ـــت  وی ـ ــ   دارد  وــــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــمــیــب  راـــــــم ایت ــــــــــــهوســـــه ــ ار   زنده گی   از   راـــــــــــم                ردهـــــــک  ارـ   ردهــــــــــــــک   ب
ـــــانــــــــــخ   ال ــ ــ ـ   کرده  زار  را  دلم تو   از  ھ دور ـــک                بسوزه   رانـــــــــــهج  ھ ـ

۞   ۞   ۞  
  ﴾ ی ﴿

  

ــی ــ ود  یار                یارانید  جمع ا ــــــشم  یاران اران، ـ ا  اــــــــــشم  و  م   میمانید  ت
ود و   انیدــــــــــتا سال دیگر شما سالمت م                آید  می  دیگر  الـــــــــس  یار م

۞   ۞   ۞  
ـــــــــی را ــــم برادران   و یاران  ــ   اد کنیدـــــــشـــوب شمـــــتابوت مرا زچ                نیدک  ادـ
  در خاک سیھ مانده و فریاد کنید                بردارید  قدم   قدم   را ـــــم   تابوت

۞   ۞   ۞  
ــــــبم   وــــــبگ  انھ ـــــــــیار ج ـــــــزین شه                کن  یاری    اــ   کن   زاری    یاب   برندم  ر ــ

  نـــــــــک  ریداری ــــــخ  راـــــــم داری بیا  زر                 بفروشند  راــم برندم   رــــــــــشه  ینز 
۞   ۞   ۞  

  دیوار است رنگش بھ مثال کاهگل                یارکت بیمار استیارک مھ بگو کھ 
  است  دیدار  نفس بھ گلو منتظر                انــــگادی بگ و خوده بزودی برس

۞   ۞   ۞  
  در هر مژده ام قطره آبست امروز                یارم رفتھ است دلم خرابست امروز

ـــــــمیگ مردم  ــیارت  نـ ان جگر کبابست امروز                ریمـبب  پایان  ھــــــــ   ای بی خ
۞   ۞   ۞  
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  تازه  رنگش گل سرخ خودش پن                دروازه  سر خودم   بام  سر یارم 
  تازه  ھـــــبمان  پن بشکنم  دستش                 پن دست اندازه هرکس کھ در آن

۞   ۞   ۞  
ـــــــــی ــــــغم  در ارم ــــــــــی  ارمـ ـــبیم  تـــــ   دیوارم   هر  سر  بر  یــــگ  پژمرده                ارمــــــــ

ه ماه می آیم خود   و پنجشنبھ چشم چارمچهار شنبھ                 گفتھ بودی کھ ت
۞   ۞   ۞  

م بلند  یاری    باشھ تاریک   خانھء  دالان بلند و                باشھ  باریک  و میگ
ازی    های  رهــکنگ  بلند  دالان   برای عاشق بازی خود را می کشم                 ش

۞   ۞   ۞  
ی   دخ  یک   بازی   میکرد باغ  بدرون   دو ر ــــــه                دروازی   یــــــــیک  و را

ی  چنگ  زلفهای  کشتھ  را ا ــم                یی  ھـلــگ  ندارم  دروازی   رــــاز دخت   را
۞   ۞   ۞  

  باد اینصف جگرم کباب و نصفش                 فیض آباد ای قرین  دارم  ارـیک ی
یدای خویش و تبار هیچ    ای فریاد  در مرغ دل من همیشھ                 ایرادم نگ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــو یک  درد  یکی   هجران پسندد یکی   و  یکی وصل                پسندد  مان در  یـ

  پسندد  انانــــــــج را  آنچھ   پسندم                وصل هجرانمن از درمان و درد و 
  

۞   ۞   ۞ 
۞ 
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  ی تاجیکیدو بی ها

  )سروده های تاجیکی در بدخشان و تخار(
  
  
  
  

  :گرد آورنده
  عنایت هللا شهرانیدکتور 

  
  
  

  
  

  اسالم آباد - ایران و پاکستان  از روی چاپ مرکز تحقیقات فار
  ش.ه  ١٣٧٣

  
  چاپ دوم با اصالحات
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  سخن مدیر
ی کھ زوال نظ    یکی ن در هم شکستھ . شویکی بھ دنبال آوردام بلاز آثار بیشمار خ

ر و خراسان  شدن مرزهای بر ساختھء استعماری بود کھ ملل و مردم محروم ماوراءال
ی را بھ سالهای از جماعات هم فرهنگ و هم کیش آنان جدا ساختھ بود و در طی  تاری

ای می مانست مانع از ظهور و رشد پیوست ای مدنی در دهھ های درازی کھ بھ قر گ
ا بود ن و بختک گونھ . میان آ اینک خوشبختانھ می توان گفت کھ موانع سهمگ

ی هم موجود گشتھ است تا دگر بار  ی و معقو گذشتھ مفقود شده و مقتضیات اصو
ائی کھ هزار ها سال زندگی همراه و هم جهت را در کنار هم تجربھ  مجموعھء انسا

ا و مفیدرا بیابند و انودکرده بودند خ ی گران شان را برای آغاز زندگی  دوختھ های تاری
ا اگر درست بھ کار گرفتھ شوند بھ  ندو این فرص سالم و آسوده تازه ای بھ کار گ

کات حقیقی غور  لبسیار احتما ملل منطقھ را قادر خواهند ساخت تا در مهام مش
با نگاه بھ تجارب تلخ و کنند و وجوه صواب و صالح و نافع را بر گزینند و مسلماً 

ی و خانمان بر انداز اجتناب کنند ای سط   .دردناک گذشتھ از عواقب خصوم
م دانشگاه انجام داده اند در زمرۀ     کاری کھ آقای دک عنایت هللا شهرانی استاد مح

ن گونھ اهداف ستوده و ضروری و ارزشمند است کھ بھ سائقھ فضائل  یکی از هم
ن حدی کھ مالحظھ ایمانی و اخالص  صریح مسلمانی مشارالیھ تحقق پذیرفتھ و در هم

می شود خدم سزاوار بھ ساحت علم و ادب و فرهنگ ملل فار زبان منطقھ بھ 
ای تورکی . حساب می آید تبارند سالیان درازی از عمر پر استاد کھ خود از افغا

ه بھ های متعدد مولد خویش و ن امریک کتشان را در دانشگاهبر  ا و پاکستان و غ
ای ترکی و پشتو و فار و انگلی تسلطی  تدریس و تحقیق گذرانیده اند و بر زبا

ن کھ در این کتاب ارائھ داده اند، برخاستھ از روح علم و  تحقیقی. آشکارا دارند
ت اعتقادی ایشان است کھ آن هم خود بھ نوبھ مبت بر شناخت درست جوامع  غ

ن آنان می باشدمنطقھ و در  ی ب ی و احسا و طبی بدین گونھ . ک وجوه وحدت عق
ز در ناحیھ بی هیچ شائبھ ای می توان دلهای مردمان مختلفی را کھ از هزارها سال با

سکونت دارند بھ یکدیگر گنک وسیع میان س دریا و پام و رود خانھ های سند و 

www.enayatshahrani.com



  ١٦١                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ن آنان را ز دود و شوائب نادرست و نا موجھ و استعم. نزدیک کرد ار آفریده در ب
ش داد ی و حقیقی موجود را تعمیم و گس ای واق   .مود

کوچکی بیش نیست و در برابربحر عظیم از سرود ها و  کتاب با این کھ جزوه   
ی کھ در هر  ھ ای می کجای ایران بزرگ موجود است بھ برکتصنیفهای عامیانھ ش

مھ در اساس و مع ، مطالب عمده ای را در خود دارد و همان گونھ کھ ماند با ای
ی است کھ از دلهای  ای تاری ایشان توضیح داده اند ترانھ های خوش دلبستگ
ایھ ترین عواطف و احساسات  ناور برخاستھ و ساده ترین و بی پ ساکنان این خطھ 

اده است آنچھ کھ بھ مالحظھ حفظ اصالت . و ذوقیات توده های ساکن را بھ نمایش 
ی برای  هست و بھ دست استاد محقق رسیده و این کھ نھ ایشان را مجال موس
دستکاری در دوبی های پیش آمده و نھ این بنده را توانایی و تدب آن میسر شده 

ن گرد آمده دست یازد ی در م بھ » دوبی ها«. است کھ بھ تغی کلمھ ای و ح حر
ی ی شده است صورتی اصیل و با همان ضبط مح ی کھ مشخص . و عامیانھ معر چ

ن  است این است کھ بسیار از ابیات و تعاب بعینھ در فار دیگر مناطق ایرانی نش
ن عزیز مفهوم واحدی را عرضھ می کند نکتھ . هم وجود دارد و در جای جای این سرزم

ی از این دو بی ها چنان رنگ قدم بھ خود می گ ند کھ سوابق دیگر آن کھ گاه بر
شعر کهن فار راح در سده های اول و دوم هجری بھ یادها باز می گردانند و از 

نشو ونمای شعر و ادب کنونی فار بوده  سان بزرگ، هم از ابتدا مهدآنجا کھ خرا
نمونھ هایی از آن دست کھ در کتاب حاضر آمده کمک مناس بھ محققان . است

م این عرضھ می کند   .مح
ـــشـــالــــــت    ھ  ــــــانــــالقــــــت   ھ              چمچھ خره  بالشھــــ

ین جانھ یارشھ   نصیب باشھ می بینم              ش
ی این مجموعھ الزم است در ب    اری کھ آقای دک شهرانی آنچھ را کھ در بارهء معر

اظهار داشتھ اند و  قوم فرمودهزشمند و یا در مقدمھ مبسوطی کھ مر پیش گفتار ار 
دان عالقمند بھ فرهنگ و ادب ریشھ دار  اینک امید آن را باید داشت کھ جامعھ

ره های الزم را بر دارد و چاپ کتاب حاضر را بھ عنوان خدم بھ  فار در منطقھ 
  .تقویت مبانی معنوی و محکم موجود شمارد

  رضا شعبانی                                                                                         
  مدیر مرکز تحقیقات فار ایران و پاکستان
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  گفتارپیش
 

ا بھ یک        اک دوبی های تاجیکی کھ در این کتاب مطالعھ می فرمائید و تعداد آ
در » اآریان«در مجلھء وزین  ١٣٥٢در سال » فلک های کهسار« هزار بالغ می گردد بنام 

چاپ این دوبی ها در آن وقت مورد دلچس و پذیرش قرار . چهار شماره بھ طبع رسید
اد کردند کھ اگر این دوبی های . گرفت و هنگامھ ها برپا کرد یک عده مردم پیش

جیان قرار خواهد ر مورد پسند خا. تاجیکی بدخشانی بھ زبان انگلی ترجمھ گردد
م سر دب و صاحب امتیاز جریدۀ کاروان آقای  گرفت، چنانچھ دانشمند مح

 ژوئنعبدالحق والھ جزو اول این دوبی ها را بھ انگلی ترجمھ نمود و بھ تاریخ ماه 
  .در مجلھء افغانستان بھ طبع رسید ١٩٧٣

» ایران نامھ«هم در دو شماره مجلھء » دوبی های تاجیکی«دو مضمون دیگر از این    
  .در آمریکا نشر گردید ١٣٧٠بھ سال 

دوستان زیاد بھ وقت های مختلف از من در خواست نمودند کھ تا همھ آنچھ را کھ    
 هست در یک جلد قرار بدهم و بنده بھ ندای دوستان دانشمند لبیک گفتھ و اینک

  .محصول زیادتر از بیست سال زحمت خود را بھ صورت یک کتاب در آوردم
یک مقالھ را استاد دک عبدالغفور روان فرهادی هم کھ در خصوص سروده های    

تخار و بدخشان در مجلھء فولکلور بھ طبع رسیده بود و توسط خود نویسندهء 
  .کتاب بیفزایددانشمند برای من ارسال شده بود ن درج شد تا بر ارزش 

در افغانستان در بارۀ دوبی ها یک تعداد مردمان کارهایی را انجام داده اند کھ    
ی اک شهرستانی یکبار دوبی های  قابل قدردانی و یاد آوری است مثالً استاد شاه ع

  .هزارگی را جمع کردند و در معرض استفادۀ مردم قرار دادند
در زمینھ دوبی ها و ادب عامیانھ مقالھ ها ترتیب داده آقای استاد عبدالقیوم قویم    

ی ه ا اند، خوب بھ یادم می آید کھ آقای اسدهللا شعور در جمع آوری ادب عامیانھ س
ها یع فلک های ترکی را » غیقوش«گفتند کھ  بھ خرج دادند و باری بھ اینجانب

دری را هم جمع نموده رجاء واثق است کھ دوبی های فار و . گردآوری نموده اند
  .باشند
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ال ایماق ن کتابی بنام      را ترتیب » لگفتار دل انگ از صفحات شما«فیض هللا 
  .داده است کھ در آن دوبی ها دیده می شوند

در بسیاری از مجالت، روزنامھ ها و جراید دوبی هایی بھ طبع رسیده است کھ    
ا استفاده نموده و هم مخصوصاً از روزنامھ های . ھ را جمع کرده اماینجانب از آ

  .نشر می گردید» گلهای دش«کھ تحت عنوان » بدخشان«
اینجانب از طرف حکومت تاجیکستان بھ گرد همآیی تاجیکان جهان  ١٩٩٢در سال    

نفر دانشمند تاجیک گردیدم  و دعوت شدم و در این سفر پر فیض موفق بھ مالقات د
  .رهای مناارتباط می یافت با کهایشان مستقیماً ر کھ کا

لغات «عثمان عابدوف کھ در وقت اقامت شان در کابل تمام نوشتھ های مرا بھ نام    
بھ صورت  ١٣٥٥تا  ١٣٤٩کھ تقریباً از سال » مستعمل در لهجھء دری بدخشان

دانشگاه بھ طبع رسیده بود جمع آوری نموده بودند و " ادب"از طریق مجلھ  مسلسل
نمودیم کھ در آینده با مصلحت هم آن نوشتھ ها و گردآوری ها را کھ بھ  موافقت هردو 

تذهیب و استواری ادب فار کمک می نماید بھ صورت علم و  از پیش ترتیب 
  .دهیم

کھ تقریباً ده سال می شود کھ بھ روشن  رحمان را ن مالقات کردم و مرا گفت    
از روی لطف و مهربانی خدمات مرا در گردآوری  وی . نبال من می گردد و مرا نم یابدد

ی«ادب عامیانھ تاجیکی ستود و درباره کتاب  ای حما بھ زبان » گور اوغ یع داستا
  .تاجیکی کھ سالها قبل بنده در مجلھ فولکلور نوشتھ بودم صحبت کرد

 ١٣٦٣نوشتھ بودند و در سال » دوبی ها و رباعیات« کتابی کھ روشن رحمان بنام    
س من قرار دادنددر دانشگاه کابل بھ شکل  ی ک چاپ شده بود در دس در این . پ

ا مثالً » ب«کتاب در صفحھء  از » ترانھ های کهسار«پیشگفتار از نوشتھ ها و گرد آور
کھ شامل سیصد و بیت است متذکر » فولکلور دری زبانان افغانستان«کتاب 

ده و شدند و از کتاب من کھ تعداد دوبی  هایش بیش از این دو کتاب است اسم ن
ی متأسفانھ بعد از این کتاب . . . « گفتھ اند کھ  پر ارزش در ) ١٣٥٣کهسار ترانھ های (و

در حالیکھ » .بھ دوبی و رباعیات نشر نشده است عافغانستان دیگر مجموعھ یی راج
بی های تاجیکی را کھ در آن وقت ضخیم ترین دو  ١٣٥٣کتاب من همزمان در سال 
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ی محرز است کھ آقای روشن رحمان آن را ندیده  تشکیل می داد بھ طبع رسیده بود و

  .اند
. . از طرف تاجیکستانی ها «روشن رحمان هم چنان نوشتھ اند کھ در این اواخر    

ن مجموعھ ای کھ بھ الفبای . دوبی های دری جمع آوری و نشر گردیده است نخست
ا(تاجیکی  نام دارد کھ ) افغانستان ینمونۀ فولکلور خلقها(نشر شد ) لیک روس

ی می باشد بعداً بنام  مجموعھ » سخ از ده«بیش این مجموعھ شامل دوبی و ربا
ی را در بر گرفتھ است   ».دیگری نشر می شود کھ زیاده از هشتصد دوبی و ربا

تکرار ها را از آن خارج بسازیم زیادتر اگر کتاب خود روشن رحمان را در نظر آوریم و    
ی می گردد هم چنان اگر رباعیات از داخل کتاب جدا گردند . از هزار دوبی و ربا

مختلف  ای کاش رباعیات و دوبی ها را در دو فصل. تعداد دوبی ها کم می گردد
حمت ناگفتھ نباید گذاشت کھ کار و ز . داخل می کردند و بر مزیت کتاب می افزودند

  .دانشمند جوان تاجیک روشن رحمان کار ارزنده و مفید است
کتاب حاضر را کھ مطالعھ می فرمائید با در نظرداشت عامیانھ بودن و محدودیت    

ین کتاب هایی است کھ تا حال دربارۀ دوبی های تاجیکی نوشتھ،  والیات از بزرگ
ی بھ خرج داده شده است تا بھ ترتیب الفباء تنظیم    .گرددوس

م اشعاری را هم در کتاب می یابند کھ دوبار یا سھ بار تحریر یافتھ     خوانندگان مح
ی صد در صد تکرار نیست و بھ شکل دیگری با لغات دیگری در دوبی آمده است کھ  و

  .باعث تفریق از دیگران می شود
د اظهار ی کھ در تکمیل این کتاب با من همکاری نموده اناناز دوستان و همکار    

ین تشکرات خویش را خدمت سرکار خانم دک . سپاسگزاری می نمایم خصوصاً 
ن، سیاتل تقدیم می دارم م بھ . لورین سکاتا پروفیسور در دانشگاه واشنگ سپاس بیش

محضر دانش دوست ارجمند دک رضا شعبانی مدیر مرکز تحقیقات فار ایران و 
ذدر و روشن بی تنقود کھ باسعھء صپاکستان عرضھ می ش ن و چاپ و یح و  یب م

نشر آن را برعهده گرفتند و از این راه بی گمان، کوشش شایستھ ای برای شناسائی و 
ناوری کھ در آن بسر می بریم بھ کار  ک مردم خطھ  ش فرهنگ مش رشد و گس

  .آوردند
  دکتور عنایت هللا شهرانی                                                                                           
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  مقدمھ
 

د از احساس عوام، در بدخشان بنام  یدو بی های    لک«کھ منشأ می گ در » فَ
ن » سنگ گردی«، در پنجش »فلکی«منطقھء چاه آب تخار  در تخار و مناطق تورک نش

ی» قوشیق« ید«هم بنام  می گویند و باز در همان تخار و بدخشان گا نام می ) بیت(» بَ
  .برند و در مناطق دیگر افغانستان ن بنام های مختلف یاد می نمایند

ن عوام و خواص گرا دو بی هایی     یندگان پشتو ارزش بسزا دارد بھ اسم و کھ در ب
ی« ندَ   .یاد می کنند سرشار از نزاکت های لطفی و معنوی است» لَ

افغانستان مخصوصاً از  لکھ از صفحات شما» تاجیکی دوبی های« در این کتاب    
تخار و بدخشان گردآوری گردیده نمونھ هایی هستند کھ حیات مردم را بھ مانند آئینھ 

  .روشن و منعکس و هویدا می سازند
این بیت های دوگانھ از سرور و شادمانی، غم و درد، رنج و زحمت، هجران وفراق،    

تماد، خوشگویی ها و زشت رویی ها حکایت می کنند محبت و صمیمیت، اخالص و اع
ن مخصوصاً پژوهشگران علم الاجتماع و انسان شنا را از  و مردمان عالم و محقق

  .رسوم و عادات و شئون و عقاید مردم آگاه می سازند
در دره ها، کوه ها، دشت ها، کنار دریا ها و در جوار چشمھ های شفاف و نقره فام،    

ا و  ن و جوانانی کھ سرگرم کاروبار زندگی خود اند آواز خوانی می کنندچوپا این . دهاق
ت خواندن و وق گفتھ می شوند در » فلک زن «و یا » بید گو«بیت گویان کھ در اصطالح 

ی آواز ها را از اعماق قلب بر می کشند و  مند و ماهری نیستند و زمزمھ با آنکھ مردم ه
  .در عمق دلها جای می دهند

ون از خانھ ها، دور از اجتماعات و ازدحام در هوای آزاد، کوه های     فلک ها عموماً ب
ی،  ه و درخت و تپھ، کنار چشمھ های شفاف زال سر بھ فلک کشیده، دره های پر از س
ی و زیره  ن صد برگ های کو ای خروشان، میان گلهای اللھ، در ب مس دریاها و جو

ھ ها و در دامنھ کوه ها هنگام چریدن گوسفندها، بره های ها و پیاز های وح در قل
ی کبک ها و در حالیکھ حیوانات مختلف  پرواز زیبا، بزغالھ های قشنگ،  دستھ جم

وح از آشیانھ ها بر آمده اند و در این طرف و آن طرف بھ بازی با هم دیگر دیده می 
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نشاط و شور و هیجان با با سرور و  ده و سروده می شوند و آواز خوانانشوند خوان
  .وجد خاص در فضای روح بخش و دل انگ صدا بر می کشند

ی را در قوشخانھ ها     ن زمزمھ می نمایند و خوش ) مهمانخانھ ها(بیت های ربا
ه  نوم و در مجالس مهمانان و مسافران و رهگذراقوبیت گویان در اجتماع  یانصدا

ها خواندن با یکی یا دو آلت موسیقی چون غیجک  معموالً در قوشخانھ. نمایی می کنند
د و این برخالف آنست کھ فلک خوانان در دشت  ی صورت می گ و دمبوره و با زیر بغ

  .ی ه خوشخوانی را انجام می دهندقها و کوه ها بدون آالت موسی
بزم های زمستانی عجایب مناظری دارد کھ نویسندۀ این سطور در یکی از قشالقهای    
ر قوشخانۀ قومی مالحظھ کرده ام و آن طوری است کھ در میان خانۀ بزرگ گلخن و د

بی دستھ برای  س گلدار  شعلۀ آتش بلند می شود و چای هر دقیقھ با پیالھ های
ک ها  ُرشَ ی ها(شنوندگان و مهمانان آورده می شود و تُ تقسیم می گردد و بعداً ) ش

ن ن مردم در این اعیاد صمیمیت و محبت ایی را آغاز می کننمخوانندگان ه د، آنقدر ب
براس یاران جانی در دنیا و آخرت اند و بدینگونھ مناظر  ندیده می شود کھ گویی اینا

د کھ بعد ی خوانان مخصوصاً در شب های زمستانی صورت می گ از ادای  اً گور اوغ
ن شروع می شود و در    .ذان بامدادان بھ پایان می رسدآنماز خف

ی بمانند     در هر قریھ و قشالق یک گروه مردمانی هستند کھ در اعیاد مذه و م
، عرو ها و شب نشی ها با سرودن و خواندن فلک و بیت هاجشن ها، نوروز 

  .مردم را مصروف نگاه می دارند
ون از خانھ ها آواز خوانی و فلک سرایی می کنند تعداد شان زیادتر از     کسانی کھ ب

ه می خوانند، زیرا هرکس می تواند در کسان ی است کھ در وقت اعیاد و جشن ها  وغ
ن  ون از خانھ بھ خاطر شادمانی و زدودن غمگساری دل خود را بدین وسیلھ تسک ب

  .بخشد و عقده های درونی را بگشاید
خوش آواز با بر  گانبسیار شنیده و دیده شده است کھ هنگام سرودن فلک، پرنده    

ی می نمایند )بیت گویان( ن صداهای دلکش خود، بید گویانآورد ، بلبالن را همرا
ی شان جرم است، سبخوش  رغاصدا کھ مرکز اص وک ها و پر ھ ها، زَ لُ ندگان دیگر را وزَ

ا خواندن های صدا های  نادوگانگی وجوره یی داشتھ و با آن تو گویی کھ با فلک خوا
ای دری و بودنھ ها از این خوانندگان و کبک ها و کبک ه. جوره یی بر می کشند
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حریفان عقب نمانده و صداهای بلند و خوش خود را بھ گوش ها می رسانند و نوازش 

صدا هایشان در کوه ها انعکاس پیدا می کند و منظره و صحنھ ای کھ نظ . می دهند
دا ها یکی صدا ها و ن. ندارد پدیدار می گردد و همچو بلبل بھ چمن غلغلھ برپا می دارند

د لحظھ ای بعد  بعد دیگر بھ گوش ها می رسد و آن آوازی کھ از انعکاس کوه بر می خ
ن    .می اندازداز صدای اول است کھ در گوش ها طن

  سوی ما آید ندا اندر ندا                   این جهان کوه است و فعل ما ندا
زبان های بھ م آن مرد ،بدخشان یک والیت بزرگ و دارای مناطق مختلف است   

زیادی تکلم می کنند هر زبانی از خود شعر ها و سرود های بخصو دارند، اما 
از  و است آن مردم  تمام دوبی ها و یا ترانھ های کهسار تاجیکی سخت طرف توجھ

  .ن لذت می برندهمگی شنیدن آن 
رودن فلک های قوشیق های تورکی را ن از نظر ها دور نم داریم  و همزمان با س   

  .تاجیکی فلک های تورکی ن در محیط خوانده و نواختھ می شوند
زنان در کنار مردان، در والیات تخار و بدخشان و دره های اطراف آن والیات از بر    

آوردن سوزها، عشق ها و دردها بھ دور نمانده، با پوشیدن البسھء زیبا و قشنگ با 
ن زیور های مو رنگ های شوخ و آ ی با سامانۀ خا در مراسم شرکت می ورزند یخ ح

ن از مواقع حاصلھ استفاده نموده  نان اشعار می سرایند آنو آن قسم کھ مردا
کھ بھ وضوح گفتھ می شود . قافیھ گویی می کنند و چ هایی ابتکار می نمایند

می  نانعداد شان بھ مراتب زیاد تر از ز هستند و ت ناگویندگان دوبی ها بیش مرد
ان طبع و این سرودها و دوبی ها بیش چکیده ذوق ها و . باشند خامۀ پسران و دخ
  .است

ان بھ     ان هر محیط روش و سامانۀ مخلتف دارند در بع مناطق ح دخ دخ
ی را عالوه  ند و نم خواهند بھ صنعت خداوندی چ سامانھ سازی عالقھ نم گ

ا از چهره ها  ی استفاده می نمایندنمایند و ت مثال برجستھء . و پیکره خدا داد و طبی
ان و زنان شغنان هستندآ بھ اندازه ای  زیبا و خوش صورت اند کھ هر  ناآن. ن دخ

تو گویی . پریروی کوه قاف را با جلوه خود خجل می سازدپریوش و ماه روی شغ صد 
ایش صرف ی کھ بھ  کھ هر کدام روز ها ساعت ها را بھ آرایش و پ کرده باشند و در حا

ی قناعت کرده و دس بر طبیعت دراز نکرده اند   .قدرت صانع اص
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ـــــآه  چون  ساده  مالش ج  دارد وه ای ـــجل فطرت  ز  ــ ـ   وــــــــــــــــ
  نھ زلفش شانھ می خواهد نھ چشمش سرمھ در صحرا

  

ن دوبی ها بھ آن شکل نیست کھ شاعر قلم را بر      دست گرفتھ و رباعیات  ساخ
تازه ای را بنگارد، بلکھ رباعیات عوام و یا فلک های وط بھ اشکال گوناگونی تشکل 

اتی وارد می گردد   .می یابند و بھ مرور ایام بر هر یک نظر بھ تقاضای هر شخص تغی
در والیت بدخشان مردم زیاده تر در کنار دره ها، کنار آب ها و چشمھ ها و اطراف    
یای خروشان و رنگ کبود کوکچھ زندگی می نمایند و مردم این کوهساران گرچھ از در 

م باشد حیات مرفھ ندارد، اما محیط سر س و ز ی کھ ال ی نگاه اقتصادی بھ سویھ
، شعر گویی و ادب پروری داده  شاداب آن مردم را استعداد شعر دوس شعر شنا

قۀ فراوان بھ شعر و ادب تاجیکی عالباشندگان بدخشان اعم از خواص و عوام . است
ی البد ھ شعری از قبیل نیم مصرع و یا مصرع با وزن و قافیھ می دارند و هر آن 

ی دیگر را عالوه نموده و بھ همان شکل بی  سرایند و اشخاص مقابل در جواب مصر
در  این شکل تشکیل بیت ها و مسابقات شعری را. و بعداً بیت هایی را می سازند

ن مردم همانا قافیھ د و ظریف ترین شخ دمی نامن» قافیھ گویی«خشان بد ر ب
  .بھ شمار می روند ناگویان آن

هنگام مسابقات شعری و قافیھ گویی گاه صد ها مصرع سروده می شود کھ البتھ    
دهها و صدها مصرع یک  از  بھ طوری کھ. همۀ آن مصرع ها قابل قبول و پسند نیست

کم بھ خاطر ها می ماند کھ از آن جملھ  بسیار  اموش شده و تعدادفر  آن تعداد زیاد
یک تعداد کم فلک های سروده شده را گرد آورندگان از زبان مردم بھ رشتۀ تحریر در 

  .می آورند
یت مناطق تخار و     جای یاد آوریست کھ در این محافل قافیھ و شعر سرایی اک

. ارک است» زردیو«تازمیدان محل  گفت کھ یکھ بدخشان شهرت دارد اما می توان
باشد، سالها قبل سیل » زهر آب«و یا » زردآب«زردیو کھ شاید وجھ تسمیھ آن از 

 روی داد و آنچھ کھ مارخانھ بود با خود » ملنگ آب« مدهش و تباه کن در حصۀ 
ی . و ماران همھ گی در قعر کوکچھ نابود شدند برد برداشتھ استاد خلیل هللا خلی

ر صورت . ین ادیب و نامور نامی افغانستان اشعاری در این باره سروده اندبزرگ 
ی زردیو خواهد بود الذکر  یکی از دو کلمۀ فوق  آنقدر استاد طبیعت در این . نام اص
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شاعر . محیط بر مردم مسلط است کھ روز جمعھ طفل گریز پای را بھ مکتب می آورد
در محفل قافیھ گویی و هادتنامۀ ادبیات ش و ادیب خواص و عوام و دارندۀ دیپلوم و 

ی در کنار شاگردان طبیعت شعر س ژان ژاک روسو قرار » امیل«بھ مانند » زردیوی «ن
  .دنمی گ 

گویندگان دوبی ها، بعد از پخش شدن در محیط ناشناختھ می مانند و بیت های    
نم شود و سروده شده محصول تصادم افکار یک جمیعت می گردد و بنام ک تمام 

دوبی ها را بھ صورت انفرادی ن می . بلکھ بنام یک محیط و منطقھ خاتمھ می یابد
ان افاده می کنند و بنام  ا را جوانان از زبان دخ سرایند کھ بسیاری از آ

هم اکنون زنان و مردانی موجود اند کھ اشعار روان، . معشوقانشان ختم می نمایند
ن سواد تحریر بسیاری از این  می سرایند، اینغز و سل ما متأسفانھ بر اثر نداش

  .ابتکارات عوام از میان می رود
ی هم دوبی ها    ویا رباعیات ادبی را مردم عوام بھ شکل عامیانھ ساختھ اند و  گا

ات زیادی را در اصل شعر وارد می آورند ات  الزم است کھ. تغی گرد آورندگان تغی
ی گردندنگام نوشه جدید را در ی معر   .ن توضیح دهند تا گویندگان اص

ی بلند می گردد، در مقابل مصرع     طوری کھ گفتھ آمد، اگر از زبان شخ مصر
دیگری در جوابش گفتھ می شود و بی از آن ساختھ می شود کھ بعداً بھ ترتیب 
 مصرع های سوم و چهارم سروده شده و دوبی و یا فلک از آن تشکیل می گردد و 

ی می کنند کھ در یک فلک از چهار مصراع بیش نگنجا   .ندنگویندگان س
ی از مردم چهار بی     باید تعداد مصراع آن  این صورتگویند در می دوبی ها را جم
و . استغلط مشهور  و این یکچهار است  آن کھ تعداد مصراعبرسد درحالیهشت  بھ

  .ار بیت شده باشدچه چهار مصراع شاید بھ خاطر سهولت لفظ عوض
سازندگان دوبی ها، دوبی ها را طوری تشکیل می دهند کھ عموماً مصرع سوم را    

بھ تأکید و تکرار مصرع دوم می آورند و بعداً با مصرع چهارم دوبیت را مکمل می 
  .سازند

ی عوام«دوبی را مردم     ام یرا کھ از احساس و تصادم افکار عو یاد می کنند ز » ربا
دمن ی از احساسات ادبیان و خواص سرچشمھ می گ ی ربا   .شاء گرفتھ و
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ن علما     تفاوت قافیھ گویی ها و مسابقات شعری در میان عوام از شعر جنگی های ب
زیرا قافیھ گویان و شعر سرایان ابتکاراتی می نمایند و افکار و . و ادبا زیادتر است

اما در مجالس شعر . ا می گذارندجد بسخنان نوبھ میان می آورند و یادگاری از خو 
ده باشند و بزودی  جنگی کسانی گوی سبقت می ربایند کھ اشعار زیاد را بھ حافظھ س

  .توسط شعر ادا نمایند راجواب شخص و یا حریف 
مقررۀ شعر جنگی طوری است کھ حرف آخر مصرع دوم بیت را مقابلھ کننده    

  :مثالً . حرف آغاز یافتھ باشدطوری جواب بدهد کھ مصرع اول بیت بدان 
  

  شخص نسیان نکتھ سنج خاطر احباب نیست
ــــادیم  ما تـا  فرامو ــ   بھ خاطر  هاست  در  یــــــــ

  "بیدل"                                                                                                                       
خاتمھ یافتھ است از آن سبب شخص حریف باید شعری بخواند » الف«بھ  بیت اگر    

  :مثالً . شروع شده باشد» الف«کھ از حرف 
  

ازی  بدست  آرد دل ما  را   اگر  آن  ترک  ش
  هندویش بخشم سمرقند و بخارا را خال   بھ

  "حافظ"                                                                                                                       
ند و یا اینکھ تعداد در یک طرف و تعداد     در شعر جنگی دو نفر مقابل هم قرار می گ

ی می  در شعر جنگی اشخاص. دیگری در سوی دیگر خود را آمادۀ مسابقھ می سازند س
ه » ط» «ض» «ث«د دارند تا اشعاری را حفظ نمایند کھ بھ حروف مشکل بمانن و غ

نختم شود و البتھ مشکل تر از همھ    .می باشداین نوع حروف در اول بیت  یاف
معموالً در شعر جنگی ها فقط یک بیت گفتھ می شود و در جواب یک بیت شنیده    

و شاید شعر جنگی ها بھ اشکال دیگری هم باشند کھ نویسندۀ این سطور از . می شود
  .آن واقف نیست

ی دارند» عرس«بل یاد آوریست کھ شعر جنگی ادبی با قا    در افغانستان . ها تفاوت ک
ی از سالیان دراز بھ این طرف مردم عالقۀ مفرط بھ حضرت  بھ مانند عنعنۀ م

زا عبدالقادر بیدل دارند کھ اصالً از قبیلھ برالس ترکان است و بھ قرار  ملعانیاابو  م
ی ایرانی«گفتۀ  ن آ ن هند در ک» آقای حس ین گویندۀ سر زم کھ فار «تاب بزرگ

  .عرس ها برپا می گرددو بھ خاطر ا» زبان دوم بیدل بھ شمار می آمده
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ن، از شامگاهان آغاز می کنند و تا افو در عرس های حضرت بیدل علماء ادبا متص   
امات فایقھ بھ دربار حضرت بیدل و روح پر فتوح  مرغ بانگ ها با تعظیم خاص و اح

معموالً این گریھ ها و نالھ ها . مرثیھ ها می خوانند و گریھ ها و نالھ ها برپا می کنند او 
د از ترجمھ و تحلیل اشعار بیدل آغاز و بعداً بھ  در کوچھ های خرابات صورت می گ
مرحلۀ وجد و هیجان و بھ بیخودی می رسند و هر ک در هرجائی کھ هست مدهوش 

ی می ماند و تا اینکھ سح حاالت تغی می یابد و  بامدادرگاهان بھ خاطر ادای نماز با
ن محفل بھ کاشانھ خود بر می گردد ک   .هر ک از مش

دوبی ها و یا فلک ها، از نگاه هجا و موازنھ، بخاطر اینکھ چکیده اندیشھ های در    
وزن و قافیھ و هجا  قواعدعوام اند، بھ صورت درست و صحیح، مطالب تحت 

ی تعدادی  گنجانیده ایوزن و قافیھ است و دارای نشده اند، و ا  ویژه گ شعری در آ
  . مشاهده می گردد

ن گفتھ اند    ین وزن دوبی همان وزن هزج  «: راجع بھ اوزان دوبی چن خوش
ی دوبی را بیست و چهار نوع آورده «و هم » مسدس محذوف است اوزان بسیار معمو

بھ (با صدر اخرم آن و دوازده دیگر ) بھ وزن مفعول (ب حز ا اند کھ دوازده آن با صدر 
  .»می آید) وزن مفعولن

چون در باال راجع بھ اوزان دوبی و باز در خصوص هزج مسدس محذوف حرف زده    
  :شد الزم است این بحر را در ذیل تشریح کنیم

  .فعولن -مفاعیلن  -مفاعیلن : بحر هزج مسدس محذوف«   
  

  

ی دگر    مستم   یار   نگاه   دور    از  کھ                ساغر بھ دستممده سا
 -----  

  دارد   گلباز  دیدۀ    بلبل   ھـــــــــــــــک                نم خواهم بھ گلشن رفتنت را
 -----  

  گف  ن  ها  ناگفت  دیگر                نشستم بر درت بر خ گف
 -----  

ی    بدستم - دگر ساغر -مده سا
ــــــــاعیلن  -مفــــاعیلن    فعــــــولن - مفـ
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ا توسط ده ها شخص در این کتاب می خوانید جمع آوری آمجموعۀ فلک هایی کھ    

ۀ بدخشان صورت گرفتھ و چندین بار در مجالس ادبای بدخشان توسط از اهل خ

بعضاً با . ستبودن خوانده شده ا تنویسندۀ این کتاب بھ خاطر محقق بودن و درس

کسانی تماس گرفتھ شده است کھ صد ها فلک از فلک های کهسار را در یاد داشتھ 

. اند و در مجالس و جمیعت ها بھ حیث شخص شخیص مورد قبول قرار گرفتھ اند
ی  مثال برجستۀ آن را می توان از رجب محمد جوره زاده نام برد کھ یکی از گور اوغ

شان است کھ تا کنون صد ها مجلس را با ه نمایی گویان و فلک خوانان مشهور بدخ

ن  ی کتاب خویش را از م خود رونق داده است و اینجانب نویسندۀ کتاب گور اوغ

لوان اصیل تکمیل کرده ام رجب محمد . صدای زیبای رجب محمد جوره زاده و 

ی گویی را از پدرش جوره بیک کھ مردم بھ وی  جوره زاده ه فلک خوانی و گور اوغ

ی«لقب    .داده اند، آموختھ است» پدر گور اوغ
دو بی هایی کھ درین کتاب مطالعھ می فرمایید امانت مردم و توده هاست از آن    

ا تصرف نکرده ام و آنچھروی، اینج را کھ شنیده ام همان را ثبت نموده ام،  انب در آ

ی بعد از خواندن این فلک ها برای خوانن دگان پیدا شود، بر من بنابر این اگر سوا

ی ننمایند   .منت گذارند و خرده گ
صورت سرودن و تشکیل دوبی ها را مطابق دید و مشاهدۀ شخ و مشورت با    

بسیار احتمال دارد کھ این دوبی ها در . دوستان ادیب و شاعر خود تحریر کرده ام

  .باشند وجود داشتھخشان بھ شکل دیگری دمناطق غ از تخار و ب
ه مناطق کلمات تورک    ی در ردیف هم و تاجیک یطوری کھ در بدخشان و تخار و غ

چنان هم. زبان تاجیکی داخل گردیده استشوند و کلمات تورکی فراوان در قرار داده می

  .زیاد است یش خوانندتداخل زبان تاجیکی در زبان تورکی کھ بھ غلط مشهور اوزبیکی
کادمیسن استاد شرف الدین رستموف محقق و استاد از زبان ا ١٣٧١در مرداد سال    

ھ پایتخت تاجیکستان شنیده ام کھ پنجاه و دو بزبان و ادبیات تاجیکی شخصاً در دوشن
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د لغات تورکی بھ زبان تاجیکی دخیل گردیده است و از آن رو است کھ قاطبۀ صدر 

  .تاجیکان بھ زبان تورکی در آن محیط آشنایی دارند
بھ عوض نام شاعر جایی کھ در آنجا دوبی متداول است ذکر می گردد در دوبی ها    

ای متذکره در جاهای دیگری ن خوانده شوند کھ در اینجا اسمشان  و شاید غ از جا

ذکر محل در اینجا مع آن را نم دهد کھ این و یا آن دوبی . ذکر نگردیده است

  .محیط است آن مخصوص این و یا
و یا جای دیگری نوشتھ شده است و » جرم«یر نویس بسیاری از فلک ها مثالً در ز    

یا جای دیگر آنست کھ آن دوبی در جرم و یا جای دیگر کھ ذکر » جرم«رم از و منظ

است شنیده شده و در آنجا ثبت گردیده است این مطلب مع این را نم دهد کھ 

  .بکار گرفتھ نم شودمناطق سایر  در  یاد شده دوبی
بدخشان و تخار جمع آوری گردیده است و  این مجموعۀ دوبی های تاجیکی از    

ه بھ آن والیات همجوارند و در فرهنگ و زبان قرابت مو س بلخوالیات قندوز و  نگان وغ

ن موجود است ن والیات همجوار . های زیادی فیماب از آن رو می توان گفت کھ در چن

ی و دش و  ک انداک ترانھ های مح ی مش   .کو
  عنایت هللا شهرانی

  اسالم آباد، پاکستان 
  ١٣٧٣فروردین ماه 

۞   ۞   ۞ 
۞ 
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  ﴾ آ﴿ 
  

ـــهر چھ کدم  پای  نش                دــــــشـــن    آوردم  الی   آو  ــ   دــــ
  ٣ای نشدج ٢الییت ١سات                انــــج   برادر   دست   بھ

۞   ۞   ۞  
ـــــدن ٥ر ای لودُ                  دخ  ان ــشدریای بدخ ٤آوای لو ــ دــــــ   دان جوانان خ

ــــرغ سحـــــــا بکشھ مدـــــــخ ادهـ ـــی                ٦ر ف ــ ــــارش نیار ای بغل ـــ دـ   ٧ا الن خ
  :ویا

دراسان ـــآو ای لو  دریای خ د و  ر ای لو دَ                 خ   دندان جوانان خ
ـــــمرغ سح رهـــدا بگیــــــــخُ  ــــ ـــــ ادهـــ ـــی                رف دار ــ   ای بغل جوره بھ ناالن خ

۞   ۞   ۞  
ــــاج ــ ـــــــــب  دــــــــــــــآم ل ــــ ــــــ ـــــــآل  در ز   ھـ ـــــ ــ ــ ـــــک                وـــــ ــــنشگفھ ـــــــــ ـــــــست آلبـــــــتـــ ــ ــــالــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــــــ   وـــــ

ـــــتکھ در  ـــالـــــــت شفتــــــاس رســـ ـــــــــ ــــ   آلو هم بھ  بادام هم ضرر داره                وــ
ای غالباً ارتب. این قافیھ در جرم خوانده می شود و بھ شکل خوب دوبی نیامده است    اطات در خ

  .ر نظر گرفتھ انددمثمر را 
ـــارمان ک بھ س ـــ ــــ ــــــــــــــ ـــــوزه و بـ ـــان کـــــارم                اغ روهــــــــــ ــــ قــــــ   روه ٩ارش ایالقـــی ٨ھــ

ــــای ــ ـــالق روه بـــ ــ ـــــشــھ چــ ـــمـ ـ ـــــــــ ــــ ــ ـــ   ١١روز گرمی کنھ و شو بھ مهتاب روه                روه ١٠تابھ ـــ
۞   ۞   ۞  

ـــــای آم ــ ــــدنـ ـــــت اگـ ــ ــــــ   پیش قدمایت خرمن گل می کاشتم                خ می داشتم ھــــــــ
  داشتمور خاک قدمت بھ دیده می                 کاشتم گل گالب می کاشتمل می ــگ

۞   ۞   ۞  
ــــــاز آم ـــــک ندـ ــــ ــ ــــ   ن دست بھ دامن تو ناکس کردمــم                وی تو من بس کردمــــــ

  شوی نماز خود بس کردمر قبلھ ـــگ                مداکس نبودم بھ ناکسان دل داــــــن
  
  .آب از لب:   Aawai laweآوای لو  -٤)   در جرم گفتھ میشود( جرم  -٣طالیی   : تالیی -٢ساعت    : سات -١
اده  - ٦. بلدر  از  :  Darai laweدرای لو -٥ مقصد از صدای مرغ است کھ در وقت ( فریاده :  Fairaadaف

ی :  Qaقھ  -٨)   از جرم ثبت شده( جرم  -٧).   سحر می کشد مع ی بھ  و ن گویند Qaiق یا همراه بعضاً 
تورکی و بھ مع محل و جای بود و باش تابستانی : با بیالق ایالق -٩.   هآمد" گردان"  و" استفراغ" دیگری 

در کشم ثبت ( کشم  -١١  اسم مکان، چشمھ ایست معروف در کشم  : چشمھ تاب -١٠.     مقابل آن قشالق
  ).شده
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  ره بھ نی بنوازمرم تُ ـــخـنی ب ١ ھم                یی نم رسھ آوازم و ھ تــــآن جا ک
ـــــی بنَ ی ِن    ٤آوازم  ٣دلگ شوم دغل شوه                 رو آزادمـــ، نی س ٢رسھ ـــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــآنجا کھ تویی نم رس ــــــمن نی بخرم ترا ب                زماد آو ـــــــ   نوازمــھ نی بــــ

ـــــــن ــ ــــــــــــــــــی آواز نی رسـ ـ   زماخستھ شود آو  نی بکشند و                 د و نی آوازمـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــک  روز آن  ـــــ ــــــش محبـــــھ آتـ ــــــت افـــ ــــــــ ــــروخـــ ــــ ــــــوزه ز معشـــشق روش ساع       ت    ـــ ـــــ ــــــ   تـــــوق آموخـ
ــــــــروانـــــــپ کی ٦تا در نگرفت شم             سر زد این سوزو گداز   ٥انب دوســـــای ج  ٧سوختھ بـ

  :دو بی فوق بھ مع بیت ذیل آمده
  تانسوزد شمع کی پروانھ شیدا می شود             وق پیدا می شودــــــــــــل در دل معشعشق او 

۞   ۞   ۞  
ــــــــــو برگ آل آلوچھ کبود ـ   تکبو  تھلعاشق شده ام بھ دخ                 ھ کبودـــــــــوچـــــ
  روتو ده نم تانم از چهره ـنـــدل ک                روتان بِر ــــــــــرا دو زلفـــــــــــــــــــــــکشتست م

۞   ۞   ۞  
ـــــــای خی وترـــــــــــــــــــجفت کب آمد ــ ـ ــــــ ـ ــــــــــ ـــ ـــ ـ ــــب ٨سال ق پار                 جدا لــــ   ودیم و امسال جداــــــــــــــ
ـــــــــامس                ق بودیم و یکجا می گشتیم سالپار  ــ ـــ   ر غم دل ماپُ  و  دا شدیمــــال جــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــدم بــــآم ــ ـــــ ــ ـــــــا صـ ـــــــ ــ ـــــ ــنــــو بیــــدتمنا ای گل نـــــ ــــمـ ـــــ ــــــــــمــو بیناخا چشم نیم ــده و بــرخنـــبا لب پ             تـ ـــ   تـــ

ـــنــــار بیروز اگر صد ب ی کی شــــ ــــــم دل تس ـ ـــ ـــ ا خواستم      می      خدا یا            وـــــــــــــــ   بینمتدر شو ت
۞   ۞   ۞  

ـــــخانــــــدا ز میـــــد سحرم نـــــآم ـــــراباتی و دیوانــخد ــــرن تا                اـــــم ءھـــــــــــــ ــ ــ   اـــــــــــم ءھـــــــــــ
  ٩اـــــــــــــم ھــــــــــــــزان بیش کھ پرکند پیمان                می  کھ پر کنیم پیمانھ زای بال خ

  
  . خواننددوست بعضاً هم :  Dosدوس  -٥.     در جرم -٤.     شود: شوه  -٣.      پرسد: برسھ -٢.     من : مھ -١
ی منسوب بھ خیام - ٩.     همراه ، یکجا:  Qatiق  -٨.     در جرم -٧.     شمع :  Shamشم  -٦        .است ربا

ــــآم ــــد سحری نــــ ــ ــ ــــــکی رند خراب ا ز میخانھ ما                دـ ــ ـــــاتی دیـ ـــــوانـــ ــــھ مــ ــــ ــــ   اــــــ
ـــــــبر خ ک   ر کنیم پیمانھ زمی                زان پیش کھ پر کنند پیمانھ ماھ پـ

ران ، ص  ١٣٦٣رباعیات عمر خیام، چاپ سوم (    ). ٢ش، انتشارات اقبال ، 
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  ﴾ الف﴿ 
  

  در روی رهت گل و سمن می کاشتم                ر می داشتموَ مدنت کاشکی خَ آ ز ا
  ١خاک قدمت بھ دیده ور می داشتم                گل می کاشتم گل گالب می کاشتم

۞   ۞   ۞  
ــــاشکی خور می داشـــــتم ـــــــ ــــ ـــل اسنم                از آمـــــــدنت کــ ـــــر راه گــــــــ   می کــاشتم ٢انــــــــدر ســ
ــــــــدمت بھ دیده بر می                خد می کاشتم بھ خد نگھ می داشتم ــــــاک قـ   داشتم خـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــجا تا بھ کابل خیناز ای ــ ـ ــــمی                ستا هی ر ــ   ستا ھای سیـــھ سنگــــــــــاوتــــــــان مــــــــ

ـــــــآم ھ دادر ـک                ھ بچینیمـــــــــاشـــکھ سنگ  ٣کمرخم کھ ـ ـــده روشــــ ــــــ ـ   ٤م ـــــــھ ببینیـــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــاز انج ــــآبل   مـ ـــ ــــاگ   ھـــ ـــــــدس  ر ـــــــ ـــودش از رزق نصردد چو فلک نبـــگ                غریب   تــ ــــ   بـــیــ
ــــجر سوز کف ـــ ــــــف نیایـــش بھ کــ ــد چیـــ ــــــــ ی ز دانش است ور شخص لبیب                زی ـ   گر خا

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــــاران آمــــــــــــاال بـــــــــاز ب ـــی                دـــــــــــ ـــ ـــــارم بـ ــ ــ ـ   دـــــــــــــــھ دالان آمــــــ

مھ طلب ــــــــــــیک بوس   ش بھ گریان آمدچشُم                 کدُ
۞   ۞   ۞  

د بھ غ                ی  و  اوگـار  شو از  بـــــــام  بلند  بیف ـــــــــشویت بم   رفتار شوی ـــــــــم گـ
ـــــخربوزه بخور  ترا  بھ  پال  چک                ن بیوه و زارـرا مکـــــــــشویم را نکش م ــ   ارــ

۞   ۞   ۞  
ـــی با ــــــــــــاال آو مـــــــــــــ ــیـ ـــب                ھــــــــــــــــــــــــــــیاــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــوی پـ ـ ـــــــــــــــــالو مـــــــــ ــ   یھآ یــ

نارو کــــــــــــــقشقانھ ره ج ــــــع                ن ــ ــن روساـ ـــــــــــ   ٥ھـــــــــیآ یــــــــــــــو مــ
۞   ۞   ۞  

ــــــاز خان ـــــ ـــ ـــــش                رانـھ بر آمدند هر سھ خواهـ ـــــــ   النـــد کمَر اه بیگم و ماه بیگم و زُ ـــ
مـــگفتم بروم از هر سیش بوسھ ب   یک بوسھ شاه بیگم جای همھ شان                گ

  
  .در جرم ، و خان ، فیض آباد   -٤     . کن :  Kaکھ  -  ٣    حسنم : اسنم -٢)      در جرم( م جر  -١
  و فیض آباد در جرم  -٥
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س                بُ   ھـــــــت  یـــــانـــــشدی نــــــــــــــــــھ برآمـــــــــانــــــــــاز خ   بُ   تھ  ھ دانیــــــــــمال سفید و سرمدُ
  بُ   تھ  خدایی  الــــــــــــــــــت خـــبج لـــــــــــــــــاز کن                باشدسرمھ دانی چھ مال سفید و تدس

۞   ۞   ۞  
ـــــــسی دیـــــــــر آمــــانھ بـــاز خ ـ   سرخ و سفیدم دادی ١دتمانند خُ                 م دادیوُ ــــــــــــــ

ــانند خــــم   ٣م دادی وُ ـــیِر فُ  ٢و ـــــــــــَج م اَ دُ مھ بچھ بُ                 سفید بسیارهدت سرخ و ــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــانــاز خ ــ ــــــــــب و  دیـــر آمــــــــــــھ بـ ــ ـــــــــب                نھزَ ــــــــــــــــبُ  ٤ تادُ ـــ ـ ـــــــــــــــــــــوی گـ ـ   نھزَ اغت بُ ـــھ دمــت بــل سنجیـ
ش ـــه                و خش رنگ اللھ ٧گل سنجیت ٦بو ٥خُ ـــر جـ   ٨وی ای مھ بھ یادت بزنھا کھ ر ــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
  !رسمبرگ بمان کھ تا بھ خانھ ــــای م                پسم هانھ بر آمدم مرگ است داز خ
ـــــــل                رسمــب ارمــــــــــش یــھ پیــــــــــــم بـــرســــــھ بــخان   ده بر آید نفسمـــلبش مانھ ـــــب را بـ

۞   ۞   ۞  
  خویش و تبار خد شدیم زنده جداای                خدا گفتیم   و دیم ـــآم  رــب  ھــانـــــــــای خ

سند  کھ کو خویش و تباری    مرای  کھ  آمدن   نیست  کردم  سفر                 ما  ای ب
  :ویا

  اای یــــــار عزیز خد شدیم زنده جد                ای خانھ بر آمدیم و گفتیم خدا
ن   کردم سفری کھ آمدن نیست مرا                یاران  و  برادران  مره  یاد  کن

  :ویا
  د شدیم زنده جداای خویش و تبار خُ                 داـــــــــم و گفتیم خــــدیـــــر آمــــھ بــــــانــــــــــــــای خ

سند ای م   ٩اـــــــــــــــــــــپی م م و اجل از ـــــی رزقیــــا در پــــم                اــــــــــــــکو خویش و تباری کھ ب
  
  

  
  .در جرم  -٣.     عجب :  Ajawاجو  -٢)      سبب(خودت ، و سیو:  Xadatخدت  -١
گفتھ شده  نسبت نارضایت گویند بھ خاطر بر آمدن او ( باد یا نسیم اما بھ مع کنایھ :   Baadatبادت  -٤

  ).است Baadat baxaraت بزنھ کلمھ بادت بخره ردیف باد
  .    در جرم  -٨.     سنجد میوه ایست معروف: سنجیت - ٧.       بوی : بو  -٦.       خوش : خش  -٥
  .در جرم ، فیض آباد و کشم -٩
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ـــــاز خ ــ   از یار عزیز خود شدیم زنده جدا                و گفتیم خدا ھ بر آمدیمــــانـ
ـــــیار ع کو ــــــــزیـ ــ ـــــــزی کـ ـــما در پی ی                ھ کند یاد مراــ   ل در پی ماـــــــــم و اجــــاریــ

۞   ۞   ۞  
ـــــاز دور سی ــ ی می کــ ـــانند صــــم                انتــــــشمــــھ چــــــنــــا ــــــدانـــــــدی دنـــــیــفــدف ســـــ ــ ـ ــ ـ   تــــ

  ٢کالم حق زند در جانت  ١ پاره                 انیــپشیم ایی کھ کدیـــــــــای عهد و وف
۞   ۞   ۞  

ـــــــاز دور س ــیـــــــ ـــاهـــــ ــ ــــی کـــــــی مـــــ ــ ــ ـــــــــــــــھ چشمانــنــ ــــــــم                تــ ـــــــــانــــ ـــــنـــ ــــــد صـــ ــــــــدی دنـــــــیـــــف سفدــ ـــــ ــــــــدانـــ ــ   تـــــ
ــــــــق ـــ ی کـــــ ـــــھ بــــــــــــو ــــ ـــــھ مـ ـــــ ی ک                اکدی پشیمان نشوی ـ ــــک ای بلبل مست بدقو   ٣انتــــــحق برج المــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــپر ن                دم تراــــــــــــاز دور دی   ور دیدم تراــ

م تراــــــــآخ                آتش جانم شدی   ر می گ
۞   ۞   ۞  

ـــم                ٦شتمــــــگ ٥ھ یفتل ــــــــــــبر آمدم ب ٤از  راغ  ــــــزات قــــــــــــــریـــــــــد پــــنــــــــــــانـ ـــــــــــدر گـــــــنــلـــ ــ ـ   مــــــــشتـــــ
ـــــــل نــــتـــــفـــدر ی ــگـــــراد روزم نــــــــــامــ ـــ ــ ــــــــذشــــ ـ   ٨رگشتمــــــــــھ و بــــــــــــــگلھ گرفت ٧یک قوزه                 تـــــــــ

۞   ۞   ۞  
  ان قرسس پاتھ صدقھـــبھ میوس ــــــکارت                ھ صدقھـــــاتـــنل خمبیدــــــــــــــوتــــــــــــــــــــــر کــــــــــــاز س

ای دراز                 نتھ بھ عسکری می بر ـــــمن می دانم ک    هاتھ صدقھـــــــــم کــــلیـــــعـــــتش
۞   ۞   ۞  

  
                     

  .    جزء قرآن کریم: پاره  -١
     . د رجرم  -٢ 
  .   ایضاً  -٣ 
     .ددو محلیست مربوط بھ فیض آبا: راغ و یفتل   - ٥  ، ٤ 
   .رفتم یا بر گشتم یع از راغ بر آمده و بھ یفتل رفتم : گشتم  -٦ 
  .      قبضھ یا دستھ گل: قوزه  -٧  
  .جرم  و فیض آباد در -٨ 
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ــــــــــاز ک ـ   ١روی ترا س ندیدم ارگز ھ ـــــــم                پریدی بھ کرد گشن در ـــ
  گانھ بدی و فا نکردی ارگزـــــــــبی                ام مرا ب بھ قاغذ بنویسنتھ 

۞   ۞   ۞  
ـــــاز ک ــ ــا غـــــــــــــده ت دی ـــــــــــــآم  لـــــــــــــابـ ـــریــــــــ ـــــــبـــ ــ ـــ ـــــــق  وــــــــمـــــــــه ان ــــــــــقرب  ھـــــــــم                تـــ ـــــــــــــــــ ــــــــب د ـ ــ   تـــــــــبــــزیـ

ــــــــــت ی کنمـم ده ســـتــــــافــــیـــــن ٢نــــــاقـ   ٣گل غنچھ شوم ده قد کت بازی کنم                رت را
۞   ۞   ۞  

ـــــــالـــــــــل تــــــتــــــــــــــاز ک ـــــان کســقــ ــ ـ ـــ ــ ــ ــــــــی زمیـــــــــــردن آدمـــــــــــــای م                ی ت نشدــــــــــــــ ــ   شدـر نــــن سیــــــــــــ
ـــھ پیش اســــــــروم بــــــــم بـــــــــگفت ی جوان                 لـــــــتاد اجــــــــــ   ٤نشدپ مردن کو حقست و

  :ویا
ــــان  کساز  کــــــو  ــ ــــد  تـــــــل  تـــــــالقـ ن  س از    مــــ                ت  نشـــــــــــ   نشد ــــردن    آدمی   زم

ی جوان پ نشد                بیا  کھ  برویم  بھ  پیش  استاد  اجل   مردن کو حق است و
۞   ۞   ۞  

  سنگا و میان شهر هم تکسار خش است               یکی بھ فرخار خش استاز کشم کـــــــــالن 
ــــــــاشقــــــــــان اگ ـــــــاور زن و عـــ ــ ـــــر دیده شوهیـ ـــــگپ ها غلطست تگو و فرخ                ـــــــــــ   ٥ار خش استـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــوچھ نــــــازی ک ــ ــــب                هھ دراز ـــــرو کوچــــــــــــ ــ ـ ــ   ازهـھ مسجد می روی وقت نمـ
ـــالم هللا بـــــــک                ییابی تر ی زودــــــــد می رویــــــجـــبھ مس ـــــــروی جــ ـ ـــ ـــ   ازهــمــــــــــــنـــــــــایــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــوچــــــــن کــــــاز ای ــــــــــک                کوچھ گذر کھ و ھ اــــــــــھ بـــــ ـــــــــــپ هال ــ   ھ سر کھـبدارای ور ـــــــــــوست سـ

ـــــــاله پــــــــــک ــ   ٧کھ  ٦خور   وی کھ توی کدی مارهــــــش                دری ور همراه ـــــــــــــــــــــــــوست سـ
۞   ۞   ۞  

ی راها   همگی کوه بھ کوه سنگ سیاه است                ســـــتا ز اینجا تا بدخشان خی
ـــم  کمــــرم   ٨ببینم  روی   دادرجـــــــــــــان    دیــــــدار                  بچـیــــــنــــمکــنـــــــــم ســنـــگــش خـــــــ

  
ن  -٢                     .            هرگز: ار گز -١   .هکال :  Taaqinتاق
  .در کشم، جرم و فیض آباد -٤                               .          در جرم  -٣
  .خ:  Xawarخور   -٦                         .                در کشم -٥
                          .در وخان -٨                                .         در جرم  -٧
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  ر کھـــره قل ره بســــــــــــی قـــالیـــــهم ک                آن سرک نظر کھ از این سرک بھ
ـــــــن لـــــره قــــاله قــــــــــــای ک ــــــــمعلم جان                لــوک کاکـــــــــ   ١م شده رایی بھ کابلــــ

۞   ۞   ۞  
ــــبھ زی                ھم دیدنتــــــــــــــــــــر لب خنـــــــــاس زی ان دیدنت مـــ   ھر چشم پ

ــــــــــــــدایــــــــخ ــ ـ ی نی خطاییـ   ٢ھفدای بی سبب رنجیدنت م                ا نی گنا
۞   ۞   ۞  

ـــــــــاگ ــ ــ   پرخنده می شم   مھ قربان لب                ی بنده می شمر از در در آیـــ
  ت را ببینم زنده می شمــــــــــــجمال                باشم ھصد سال ءاگر من مرده

۞   ۞   ۞  
  با من زار سنگت بسوزد دل                 دارال من با خــاگر از ح

ـــــــی من  لــــــــــابی مثـنی                گردیـب  را اک عالمـــــام خـــــــتم ــ   وفادار ار ـ
۞   ۞   ۞  

ـــر از دســـــــــــــــــاگ ـــــ ــ ــ ـــــــــب                رمـــــــن  بمیـــت ظلمت مـــ ــ ـــــــت را مـــــــر دامنـــــــــــھ محشـ مــــــــــــــ   ن بگ
ــتـــان من                گویم کھ این است قاتل من بھ حق ـــقـــــــ ــــــاز ت خوده   امـــــــ   مــــــگــب  وـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــر بـــــــــاگ ـــــاد صبــ ــــگ ان غنچھءــــــــده                دـــــــدا نم شــــیــا پـــــ ـــ   ل وا نم شدـــــــ

ی ره   ک در عاشقی رسوا نم شــد                ھ مجنون ــمی دادن ب اگر لی
۞   ۞   ۞  

ــــــن                وب کاری م صد چسر خور بر  اگر   ـــــــھ تـــ ــــــ ـ   رک یاری ــرک سر کنم نھ تـــــــ
ی ه ر ـــــــــــردم پیــــھ گــر صد سالــــــــاگ ـــــــهن                زا ـــییاــــــــھ مــــــم وز ازــــ ــــــ   وی یاری ـــــــھ بــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــاگر ع ــــالــــان و نــــــفغ                تارم از چیستاشق نیم گفـــ   ھ های زارم از چیستـــ

ــــاشــر عـــــــاگ ــ ـــــــق نیــ ــ ـــــا دلـــم بــــ ـــ   سرشب تا سحر بیدارم از چیست                 خویشـ
۞   ۞   ۞  

ــر دردم بھ تو معلوم گـــــــــاگ   ت گرسنگ باشد موم گرددــــدل                رددــــــــــــ
  کھ یار از یار خود محروم گردد                باشد آه گل منن بدتر چھ ـــــازی

  
  .ایضاً  -٢      .در جرم  -١
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م ــــــــر   از  دســـــــــــت اگــ ــــــھ   محشر   من                  هجرانـــــــــــت   بم ــ مگـــــــــــــریبابـ   نت   بگ
م                بحق  گویم  کھ  این است قاتل من    من   انتقام  خــــــــوده   از  تــــــــو   بگـــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــوا گــــــــغریب و بی ن                انــــــــــــــــــــھ ای تھ جدا گردم نفس جـــاگ ــــــردم نفس جـ   انــــ

ــــنم ت ــ م ز آ ٢ور ــــــــــــخ ١م ــــــــــــانــــــــــ ـــــــمگ                ٣لتگ ــ ــ   ٥باد صبا گردم نفس جان  ٤ھ ـــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــالا ای ب ــ ـــب                ذر کنـــــــم گـــــــــانـــــــرمـــــــاد بھ فـ   ی ره خ کنـانـــار جــــــــــــــھ یــــــــــــــت ٦ره ــــــــــــ
ـــب ن نظر کن                دل   ای و    انـــــــــج   ای   اول   وـــــــگـ   ٧دوم بر حال این مسک

۞   ۞   ۞  
ــــا بــــــــــی و فـــــــــــالا ای ب   نت بھ ما کنــــــت کنم لعـــــــــــــکر ــــــر تـــــــــــاگ                ا کنـــــــــــــن و فـــــــــــرمــــ

ــــرکـــــر تـــــــــاگ ــ ــــــــم ای بی وفـــــــنـــت کـــ   ٨بکش خنجر سرم ای تن جدا کن                 یـــــــــــــیاــــ
۞   ۞   ۞  

ـــروتیتره دادن بــــھ این خــ                الا ای چـــــوب تـــــــــــوتی، چوب توتی ـــــــــ ــ   ــرس بـ
ی ِای خرس   ١٠بغ ای خیت کهنھ نـــــو ندیدی                بروتی خ ندیدی ٩اَ

  :ویا
ــــــالا ای چ   روتیــمرا دادند بھ یک خرس ب                وتیــوب توتی چوب تـــ

  نو ندیدمبھ غ از رخت کهنھ                 من خرس بروتی خ ندیدــــــــــازی
۞   ۞   ۞  

ــــــــــــــــــــــین زبـــــــ شــــــــالا ای دل ــب ر ـــــــــــاگ                مـــــــــــــــــــــــــانــ ــــــ ــ   مــــانـــــلب  اــــــب  تــــــــبانــــــــل  انیـ
  ١٢، ١١مل بھ تھ جز ارامـــــایـــــم مـــدل                انتــجان خود قربان ج کنم من

۞   ۞   ۞  
  

    
وَ  -٢      .  نم توانم:  تانم نم -١    .مگر: مگھ - ٤        .حالت: آلت  -٣       . خ: ر خَ

َره  -٦.        در جرم  -٥    . در جرم و فیض آباد -٨         .در جرم -٧         . برو : بٌ
  .هم آمده و بھ عوض خرس، ش را هم بھ کار می برند» چ«، »خ«در مصرع سوم عوض   -٩

  .درجرم -١٢              .حرام: رام ا -١١            .در جرم  -١٠
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ــــتــــــمه  ۀر ـــــــــــــــــــکُ   ای  الا ـ ــ ــ ـــــت اب ـــــــــ ـــ ــ ـــ ــــــــــــابــــ ــ ـ   سبحانذات چھ خصلت داده با تھ                 انـ
ـــب                ھ می پا فروغ خویش یکسانــــــــــــک ــ ـــــــــر شـــــــــــــــھ قصـ ــ   ١ ام غریبانــــی و بــــــاهــ

۞   ۞   ۞  
ـــن ای  الا    ارمــــای تـــــس شب هـــونـــیس و مــان                ذارمــــــــعــــــــلـــــــــگ ن ـــــــیــــازنــــــــــــــــــــــ

ـــب ــ ــ ـــت                بر من ودی از ــــلوه ربــــک جــــــــــھ یـ   ٢ر و قرارمــــاقت و صبـــــــوان و طـ
۞   ۞   ۞  

ـــــل کــــــن گــیــشـم نـــــــالا ای ه   ؟اییـون صد بلبل کجـــــــــــای خـــــــ                جاییــ
  ؟پریشان کرده ای کاکل کجایی                تـــــــــــنــیــازنــــــن نـــبـــر جــــــــــزم بــــــــــــزیــــــــع

۞   ۞   ۞  
ــــــدن دلـــــــبھ یک دی                ھــــــش  مـــــــن  رام  ـــوی دشـــــــــآه الا   ھـــــم آرام نم شـ

ـــت را بــــــــخط   پیغام نم شھکھ می گن بوسھ با                 دــوسھ کردم یادم آمــــ
۞   ۞   ۞  

ــــالا ای ی ــــار جــــــ ــ ـ ـــ ـــ ــــــــانی یــ ـ ــــــــ ــ ـــــسی                ار جانیــ ــ ـ ــ ن جوانیـ   اه بختم کدی ع
ـــسی ی ـ   بھ کام دل رسانی عاشق راکھ                 نبی اه بختم کدی خ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــی  ای  الا ـــــــکش   داری ــــــــــــــــــقن  ارـــــ ــــــــــــــھ گــب                ٣ یایـ ــ ـــ   ییکشا  مرواری  ٤توق  ردن ـــ

  ٦اییــکش  ٥ویداری   بھ  دیدم بھ خاو                 بھ گردن توق مرواری چپ و راست
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــــــــبیم ب یکدستھ گل                دارم  غت کاراغوان بھ باــــــــالا ب ـــ   ار دارمــــ
ی گل  یکدستھ  ٧ب ـــــــب                میشھن چ ــ   ٨دارم  یار  ھ مالند گلت یکـ

۞   ۞   ۞  
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  :ویا
  دارم  بیمار  ب ینده چ   لــــــــگ                کار دارم اغتــھ بـب وانـاغـــالا ب
ی  ب   چینده گل    ١ند گلت یک یار دارمـــــــــناـــــم بھ                نگویی  چ

  :ویا
ـــــــــــار دارم ـــ ــــــــــــــــــل بیمار دارم                الا باغبان بھ باغت کـــــــــــــ   بده یک دستھ گـــ
  کـــــــھ مانند گلت یک یــــــــــــــــــــــــــــــار دارم                بده یکدستھ گل زودی بھ زودی

۞   ۞   ۞  
ــــــــــــــــالا ب ــــبای صاد صـ ــ ــــ ـ ــــــرصـ ــــــــاالم از من ب بـــــــــس                ر منــ ـــ ــــ ــ   مادر من ـ

ـــــــا مــــــبی                نھـدعایت می کنم از سوز سی   االی سر منــــــــــا بـــــــادر بیــ
  :و بھ این شکل ن آمده

  مــــــــــــــادر من سالم از من ب بر                 من  صرصر    یصبا ــاد ــــــــــالا بـ
ادعا ــــــــــاالی سر                 یش می کنم در نیم ش ــــادر بیا بـــ   من الا مـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــالا بچھ ب ایت نھ ـــــــ   کالنکاری برو  جای دیگر  کن                ر کنظعی

ـــــت ــ ت مردار ــــــــــــــــکو ـ   نــبکش کاله برو چادر بسر ک                ه نداری ھ غ
۞   ۞   ۞  

ـــچـــالا ب   مھ کھ دل داده ام پشتم نگش                ره بس ٢ھ ـــــــــلـــــــــرا ســـــــھ چـــ
ـــچ                ل داده ام و هللا با هللاھ دـــــــــــمھ ک   ٣را سلھ یی نامردی ره بســـــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــچھ صـــــالا ب ــ ـــــــــــــــا کـدـــــ ــــدل                یــــتــــــردی و رفـــــــــ ـــــــدا کــــــــاز بند ج مـــــــــ ـ   ردی و رفــــ

ــن                هر دو سینھ ام جای نمازتمیان  ـــــــــــمـ ــــرا ق  ماز ــ ــــــــــا کـــــــــــضـ ـــ   ردی و رفـــــ
۞   ۞   ۞  

  مبارکھ تن رخت های رادارت ـب                تارت مبارکـرف جان کھ ر اــــــــــــــــیالا 
ای رادارت  ـــــــــب                چھ باشدبھ تن رخ ــ   ارت مبارکـــرفتــــــو گــــوم نــــــھ قـ

۞   ۞   ۞  
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  با میایم ٢الشت پر ـــــــــــبسر                 با میایم ١ور ـــــــــــــــالا دادر خ
ـــــــــــز گ                شک بخملالشت پر تو ـسر ب ـ   ٣تازه تر با میایم لهاــ

۞   ۞   ۞  
  ل روانیـــــــــــــــــفر کابــــن ی پنجصدـــــقت                ٤وانیـــــــــــــــــــــوره جــدت غــــالا دادر خ

ــــــق پ ــ اهن بیارـــــــبھ م                ار یکاری ـــــــــــــچ ر ـــفـن   صدنجـ   ٥ای گل اناری  ھ پ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــــــــــــــتـــــــدخ  الا ــ ـــــــــــــب                دارهـــــــــــخ  روی  نــــببی  رــ ـــــــــــھ غمـ   ی آخر تھ مارهــــشــزه می کــ
ـــــبھ غم ـــــــــــــ ـــــــــــــــم ب روی خــــــــــــــوان هستــــــج                می ک خوندار زه میـ ـ   دارهــ

  :ویا
ـــــخ  روی  ـــــیـــــــــبـــــــب  تــــرــــــــدخ  الا ـــبـــھ غم                دارهـــــــــــــــ   تھ ماره خرآی کشـــی ــــــزه مـــــــ

ــــــــبھ غمزه میک خ ــ ــ ـــــــــــــوان هستــــــــــــج                می  ندارو ـــــــــ   م ب روی خدارهــــــــ
۞   ۞   ۞  

  بھ چشمت سرمھ املاس داری                 دستت ناس داری ھ ـالا دخ ب
ــب                از زینھ باالاز این کھ می روی  ـــــ   داری  سراــــــــــــدر میــــــــــــزرگی از پـ

۞   ۞   ۞  
  ازی ــت می کنھ شمش بـــــــــدوزلف                ازی ــای نمـــــــــــــھ روی جــــــــالا دخ ب

یــخدا داده بھ تھ حسن و ج   ٦میان ترک و تاجیک سرفرازی                 ما
۞   ۞   ۞  

  نارت مبارکلـــگ ٧ھ ـــــبھ تن کرت                ارکــــــــارت مبـــــــــتالا دخ بھ کش
ــــب                لنارت چھ باشدھ گـبھ تن کرت   ٨گرفتارت مبارک وـــــــــار نـــــــــھ یـ

  :و یا
ــــــــــالا دخ ب ــ   رت مبارکگلنا ٩ھ کرتھــــــــــــــبھ ت                کشتارت مبارکھ ـ

ـــب                نارت چھ باشدبھ تھ کرتھ گل   ارت مبارکـتـرفـــــــــو گـــــــار نــــــــھ یـ
۞   ۞   ۞  
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  ل بادام داری ــــــــسفیدی ای گ                م داری ال نـــــــبی گ الا دخ بی
ـــــــــــدل ک                ش بشکنھ گلش بریزهیسفید ـــــــافــ ــ ــ   ١ر دل نارام داری ـ

۞   ۞   ۞  
ــــــالا دخ ت ی من کـــــ ــــــــو سی ـــبـ ــــــــــابـــ   بمھ ای من در عذاتتو خانھ شیش                مــــ

ـــــــــدنی ده ای ــ ـــ ــ ــــا و فـ ـــــــــ ــــ ـــــوابـــــــــج وییــــگ می چھ ده او دنیا                اداری نکردیـــــــ ـــــ   مـ
۞   ۞   ۞  

ــــالا دخ ــــم از  راــــــــ چــــــ ـــ ـــــــ ـــــھ                رمیدی  نـــــــ ـ   ز من شنیدیکھ حرف بدی ا تـــــــ
ی بدی ـــــــھ خـــــــم ــــچ                تو نگفتم باو حر ـــ ــــــرا تـــــــــ ــــ ـ ـــبــــــــمح   ارـــ ـــب را تـ ـ ــریــــــ ـــــ   دیـــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــشــک الا دخ چرا زلفت ــــــاس الــ ـــ ــــــــ ـــــــ   است مردم سیال   سیل نکو  سوی ما                تــــــ

ـــــوی مــــــــس ــ ـــ ـــ ــــــــــ ـــــــــک                ا سیل نکو بد نام میـ ـــــــ   است خراب کار  خدشھ بدنامی ـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــالل   رنگ  چوــــالادخ ـــ   داری    طناب بر گردن گوسالھ                داری  ھـــــ
ـــــخست من  اره ـــــبیچدل                 گوسالھ بردار ز گردناب اـــــطن   ھ داری ـــ

۞   ۞   ۞  
ــــــشــــــــدو چ  الا دخ   ل باغ داری ــــــــــــدر دست و می دسب                زاغ داری   مـــــــــــــــ

  ا کنـــــــرض    ا راــــمو شفتالو   نــــیچب                در دست و میل باغ ما کن دسب
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــــــت ای  برده   الا دخ دلم را ــ ـــــــــــای ت اره ام آزردهــــــــــــــدل بیچ                وـ ـــ   وــــــ
ـــچ ــــ ــ ــ وفا ناخورده ای ت                خود قهر کردی رابا عاشقـــ ــــــــــمگر ش ــ ـــ ــ   وـ

۞   ۞   ۞  
ــــبوم قر ـــــــــــــــــالا دخ ش ـــــبازی کن کنز ج                تـــــــــــان بختــ   م درپای تختتــــــــ

ــــــــــفل  چرخ ر ـــــــــاگ   تتدرخ  از بھ شادی وا کنم نار                ک با من بسازهـــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــالم حـــــــــــــالا دخ س ــ ـــــــــق خــ ـــ ن رسم گ                داییـــــ   داییــــبھ پشت بام مش
ـــاگر از من ب ـــــدیـــــــــ ــ ــ ـــــوفــــــیـــدی بــــ ــــــــــی ھــــــــــــــــبگو دل ک                اییــــــــ ـ ـــــــــ ــ ـــــار بی وفـ   اییـــــــــــــ

   
  .یض آباددر ف -١
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  ١٨٧                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  کنم من   روستاع   خانھ کنج   ھــب                نــــــــنم مـــــــــوشت کــــد پـــسفی رـــــالا دخت
  ند روز فراموشت کنم منــــچ بعد ای                ند روزهــــــروس چاــانھ عــــج خــــــــھ کنـــب

۞   ۞   ۞  
ــــــسف الا دخ  ــــــت چـــــد اســـیــ ـــ ــــــت  ادرـــــ ـــــــ ــــــــدم بــــــسھ سال خدمت ک                وـ ـ ــــــم ھـ   وـــــــــادرتـــ

ــــــــهم                دم تنخواه ندادیسھ سال خدمت ک ــو تــــ ــــ ــــــدقـــص نـــــــــم  واهـــــــــخــــنـ   سرتو ھـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــــت     ادر تھ      ــــــــــــدس چـــــــــر سفیـــــــالا دخت ـــــــــــــــم  اـــــــــــــــــرا بـ   مادر تھ تھـــن نمیـ
ـــــزال  ادرـــــــــــــــــــــال م ــــب میل ھ ـــک                رهـــــــــــــــــــیـمـــــب تـــــــــــ ــــــــت یاور  وسھ دارهـ ــ   ١ھـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــت چــــــالا دخ سفید اس ــــــت                ھـــــادر تـ ــ ـــــــرا بـ ـ ــم نمیتھن ــــــــــم اـــ   وـــــــــــــــــــــــــادر تــــــــــــــــ

ــــرا نـــــابیت مـــــــر بــــــاگ هــب  رــــــــــــــو کـــــ   سر تو ۀم صدقسھ سالھ خدمت                گ
۞   ۞   ۞  

ـــب   ترا                تو  چادر است   سفید دخ   الا ـــپ  نمیشھ    من  ا ــــــ ـــت   درــــــ   وـــــ
ــــپدرت ـــــــــگ   ھــــــ ـــم   وـ ه   غالم   رهــــ   سھ سالھ مزدوریم صدقۀ سر تو                بگ

۞   ۞   ۞  
ــــــسف  دخ   الا ـــیـــ ـــــالغ  دـ ــــــــاس ر ــــ   سرت عاشق شدم بی مادر اس                ـ

ــــــــسرت ع ـــاملـــــــت ظـــــبھ دس                دم و هللا با هللااشق شــــ ــ   ٢اس  افرـــک انــ
  :ویا

ــــــسف  الا دخ  ـــــیـــ ــ ــــالغ   دـ   سا  سرت عاشق شدم بی مادر                ــــــسا  رـــــــ
ــــاشــرت عــــــس ــــــبدس                هللا با هللاق شدم و ــــــ ـــــگ ادوــــــــــر جـــــــــافــــــــت کـ ــــــ   سار ـ

  :ویا
  ســـــــــرت عاشق شدم بی مادر اس                اس   الغر  و الا   دخ   سفیـــــــد 

ـــــــاشق شــــــــــدم وهللا باهلل ــ ـــــــ ــــافر  اس  ٣بــــــــــــدست پ  زال                ســــــــرت عـ ـــــ ــــــ ــ   کــــــ
  

ی در بدخشان بھ مع اصالً بھ مع پ و سالخورده آمده و :  زال -٣       . ایضاً  -٢   .     در جرم  -١
الذکر مع قتل کننده را می رساند هوشیار، زیرک و  ظالم استعمال می کنند و زال و قتال کھ اخ

زال،ص، پ فرتوت، پ سفید موی و نام پسر سام و پدر رستم کھ هنگام « . بسیار مورد استعمال اند
پ زنی کھ : زال مدائن.   نامیده شدهتولد موهای سرش سفید بوده زال ز رو دستان و دستان زند هم 

وان بود و را نشد خانۀ خود را بھ شاه بفروشد و او را بھ حال خود  خانھ اش در کنار کاخ انو ش
  »فرهنگ عمید.   پ زنی در زمان نوح کھ اثر طوفان ابتدا از تنور خانۀ او ظاهر شد: زال کوفھ.  گذاشتند
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  ١٨٨                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــــب                چوب شمشاد چون دت الا دخ ق ــ   باد آفرین  ایی دو روزت ــھ آشنـ
ـــــکـــم ــــت                من  دل  جدایی١  مھ  ن ایــ ــ یـ   ٣فرهاد  ٢مالند و مھ   و ش

۞   ۞   ۞  
ــــــــــدخ  الا ـــــــــــد ق  ـ ـــــک ــــ ــ ــ ــــلــ ــ ـ ــولـــ ـــــــ ــ ــــــــب                داری   ھــ ــ   داری   ٤   مره  رهچادرت م ر ـــــــــــھ زیـ

ـــــادرت مهر سلــــــــــــــــر چــــــــــــــــبھ زی ــیمــــ ــــــاج                انـــــــــــــ   سینھ گک های غوره داری  ٥و ــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــم کـکباب   دخ   الا ـــــــــــــــت ای ردهــــــ ـــ ــت ای کرده  اغمــــنج بـن در کـــــــــوط                ھـ   ھـ
  کرده ای تھ    ٦بھ مثل دنبھ داغم                 اغت چھ باشھــن در کنجک بـــــــوط

۞   ۞   ۞  
ی فراوانــــــــبھ لوهای                س تو مهمانجا هــــــــــالا دخ ک   ت زدی سر

  ٧مرا ای عاشقی کردی پشیمان                م مثل مجنون ت بشینــــــــرای رــــس
۞   ۞   ۞  

  
  
  
  

      . مھ از : ای مھ - ١
  .مانند: مالند  -٢
  .     جرم -٣
ن تلفظ :  Maraمره -٤        .ن مع می دهد" مرا " مهره و بھ ع
    .عجب : Ajawاجو  -٥
ن و از دست د" دنبھ داغ " مراد از  -٦ د جسامت آن خرد سوخ ن گ ادن ، چنانچھ روغن دنبھ هر چھ سوخ

ودشده و روغن  و ن م ی از سحر و جادو است" دنبھ داغ" هم چنان . و شیمھ آن ب بدین صورت کھ . نو
ا رامی خالند و آن ر ابھ نام شخ کھ مدنظر است  ساحر یک پارچھ دنیھ را گرفتھ در آن تعداد زیاد سوز

آن .تا توسط حرارت بھ تدریج آب شود. ان دفن می کنددگدنبھ را در کنار تنور یا دیارچھ طلسم می کند و پ
می گردد تا اینکھ بھ مرور ایام با آب شدن پارچھ دنبھ، آن ش کرخت یا زار و نزار می شود و اندامشخص گو 

د ن شخص را گویند . شخص ن آب می شود و سر انجام می م   )لهاما.( شده است" دنبھ داغ" چن
  .در جرم -٧
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  ١٨٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــــــــره کــــــــــارت مــــالا دخ کھ رفت ــ ـــــدای بــــــــص                شتـ ــ ــ   لغارت مره کشتـــــوت بــ
ــــــوت بلغارت چـــــــدای بـــــــص   ٢مارت مره کشتخای چشم ١امو                 باشھھ ــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــرفـــــــــالا دخ گ ــ ـ ــــــــــــبھ وهللا ع                تمـــــــــــواســــــــــتار تـ   اشق زار تو استمـ

  ٣ھ خود یار بفا دار تواستمــم                ھ نداری آشناییـــــــــــــــــا مـــــر بــــــــــــاگ
۞   ۞   ۞  

ـــــــ دخ مالا  ــــھوانـــــــــــــدی راـــــــ ـــــ ـــــــک ــ ـــ ــــ   ردیـــرا پروانھ کـــع و مــخودت شم                ردیــــ
ـــدل ــــ ــب را مـــ ــ ـــــرحم ن و ردی ـــــــــ ـ ن  بیگان                کردیــ ــــــــــمرا از خویش ــ ــ ــــــ   ھ کردیـــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــدخ الا  ــــــســب ابــــــــقــــــــــنـــ تـــر ــــــ ــ ـــتــ ــــــــــب                داری ھ ـــــــــــــ ـــــزی ھ ــــ ـــر  چـــــ ـــــــــــ ــ ـــ   ادرت گلدستھ داری ــ

  ھ صد پ و جوان دل بستھ داری ــــک                یک گل بھ من دهازین گلدستھ ات 
۞   ۞   ۞  

ــــم شنــــــالا دخ ن ــ ــــ ــــــــب                امار  و ـــا تـ ــــ   را یاهـــسانی زدی خال ھ پیشــــ
  ریشان کرده ای زلف سیاه راــــپ                هنوز دندان هفت سالھ نداری 

۞   ۞   ۞  
ــــالا دلب   می ای  تھبدناسالها  دمـــــــــکشی                تھ ای امیـــــــــردم کـــــــــــبنر ـــــــــــ

ــــت نــــــــــــکشیدم سالها روی   ٤امی ای تھــــــــنیا مد بی و فا پیغ                دیدمـــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــب  لــــــالا دل بچینم گ ــ   وزان گلها بریزم پیش پایت                رایتـ
م بوسھ از دور لب ــــبگ م بریزم زیر  پایشک                انتــــ   تـــر گ

۞   ۞   ۞  
ــــــالا زرگر ب ی   بساز                 اردارمـــــــــــــــــک کــــــــــھ یــــــــــت  ھـــ   ارمـــــــــــــی   کلک ر  ب   انگش

ــــــــــــــــــــسـب ی ـ ـــــــی ۀ همر بھ                 ای در و مرجاناز انگش ین ارــ   ٥دارم و عده  ش

۞   ۞   ۞  
  

  
  .ایضاً  -٥اً           ایض -٤     ایضاً        -٣          .در جرم -٢       .    همو: امو  -١
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  ١٩٠                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــالا ق ــد بــــــــــاصـــــــ ــ ـــــــــــن اــــــــرو بـــــ ــ ــــــــب                یارم زدـ ــ ـ ــ ــــــــــف  گو با غمـ ـ   ارمــــــــــروزگ  ادهـــــــتـ
ــــــــیـــا رف رفـــــــــــــــکش                باشھ شو و روز دعای من هم ــ ـ   ١داغدارم  قــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــک  الا ـــــــــــــاکــ ـ ـــــج  ھــ ـــــــــــــم  وانـــــــــــ ــــــــابچـ دت ــــــخُ                 ساده ردـــــــ ــیــــا پـــــوار و مــــــــــس کــ   ادهــــــــ

ین است خدا جان                انــھ دین است خدا جــــــلــــد قبــــــمحم   ٢برادر جان ش
  :ویا

ـــــــــــرادر ــ ـ ـــــــــــدا جاندلــــــــــم دریـــــــ                دوسھ روز است ندیدم مــــــــــــھ بـــــــــــ ــ ـ   ــــای پرخونست خـــ
ــــدا جانمحمد قــــبــــلــــــــۀ دین اس ـــ ــ ــ ینست خدا جان                ت خـــ   برادر جان چقھ ش

۞   ۞   ۞  
ــــــــــــــــرا  ــ ـــــ   مـــــــرد پ کــــــــــــور دادیمـــــــــرا بــــــــھ                 دور دادی تو الا مــــــــــــــــادر مــ

ـــــــنــــدور دادی                بھ حق من ستم بسیار کردی ـ   مــــــرا بـــــــــــــھ آتش تــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــداری گــــــانـــــــــدک الا معلم ـــــ ــ ــــرفــ   گرف ٣دم پایت بوت اوغانی                 ــ
  نبا  آمدی مانده ابلـــــــــای ک                وت اوغانی چھ باشدده پایت ب

۞   ۞   ۞  
ـــــاکــــــــک  ــــــــاس ناــــــــــــار جـــــــــــی  الا ــ ـ ــــــــــریــــــــام شیــــــــــــن دایـــــــــــــف                من لتـــــ ــ ـ   من تــــــــــلــــــــگ نـــــــــ

ــــب                 نگار جانبھ هر گلشن کھ گل با ادـ   ٥نلت مــــــــــــــلبـــو زاری ب ٤ھ صد ف
۞   ۞   ۞  

  خ نان گندم می شویی ظرفــــــــــبپ                کی می زنی حرف الا یار جان بھ ما
ــــن خــــــــبپ ــ   ٧ر مرا صرفـــــــــعم  جانا مکن اــــــــــــبی                ردیــــــــــــگ  ازـــــــــــــب  دمــــــــگن انـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــدیدم                الا یار جان بھ اندخویت ندیدم ـــــــــــار گیسویت نـــ ـــــــھ مثل تــ ــ   بـ

ــــــــــــــــــ ـــ ــ ــ ـــــــــابل تـ ــ ــــدم رویت ندیدم                شهر هرات ــــا مزار و زکــــ ــ ــــــــــــــ ــ   بدخشان آمـ
۞   ۞   ۞  
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ـــــب                خویت ندیدمدیار جان بھ  انالا  ــ   دخشان آمدم رویت ندیدمـ
ـــــبغ  ز   ١،٢ ال تار گیسویت ندیدمــــــــمث                هــــرات  شهر و  الن تا مـــزار ـ

۞   ۞   ۞  
ـــــھ خــــــــــاو دیدم شم ـــــــ                ارهالا یــــــــــار جـــــــــــان بــــــــ ــ ی بھ کـــ   ی می سپاری مارهـــــــخودت م

ـــی ایـــــــــــ ـــــر بـــــــیـــ ی گــــــــــــلـــــــم زودتـــــ ــــامــــن ب ش خ                خـــــــــــودت م ــ ـ ـــــــھ ضــ ــــــھ مــ ــ ــــــــــــــــبـ ـــ   ٣دارهـــــــ
۞   ۞   ۞  

  شمش بازی  دو زلفایت می کند                ان بھ روی جای نمازی ــــــالا یار ج
ــــــسیان ــــــــــــمھ قربان دو  زلف ــ ـ   رازی ــــــــــــفمیان ترک و تاجیک سر                 اهتـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــھ غمهایت بمــــــــالایار جان ب ــــــــــــــ ایــــــــبھ   گورس                مــ   مــــــــــــــــــــــبم تــــتان ت

ــــب ــ ـــــھ گـ ــ ایت چھــورستـ   ھ من رویت ببینمــکفن پس کوک                باشھ ان ت
۞   ۞   ۞  

ــــــــــان بــــــــــــار جـــــــــالا ی ـ ــــت                بمانمھ نامت در ـــــــ ــ ـ ــ ــــــو در خـ ــ ـــانـ ــ ــــھ مــــ   ت دربمانمـھ پشـــــــــ
ـــــازوی سفیــــــــــــر بــــــــس                چھ باشد  در تــپشتو در خانھ مھ    ر بمانمـــــــــس دتــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــالا ی ار ـــــــــــ ــــــبھ س                آیی ر ـــــــــــــــــــــــب آمد ار جان  ــ   آیییبوی باغ و تاکستان ــ

ــــــــــــــدا فصــــــخ ــ ـ   ٤کھ انداختھ  میان  ما  جدایی                ل زمستانھ کنھ گمــ
  :ویا

ار آمـــــالا یار ج ـــــد بــــــــان  ــ ـ ـــب                آیی ر ــــــــــ ــ   آیییب نسوی باغ و تاکستاھ ـ
  جداییتافتست میان ما کھ پر                 کند گم اخدا فصل زمستان ر 

۞   ۞   ۞  
ـــــــار جــــــالا ی ـــان بیــ ـــ   ردن مھــــگبر  دو دست را خم بکن                ردن مھـــــــــــــــــــم ا در ـــ

  ٦دا آسان کنھ جان کندن مھــــــــــــخ                رفاقت ٥ارـــــــــــ بم کـــــــخرا دو دست 
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ــار جــــــی الا  ـــــــــھبیا  انــ ــ ـــ ــــــب                اشیمــــــــار بــــــــــــــــی کــ ــ ـــــــپ ر  ــــــــزی ھ ـ ــ ــان  ءردهـ ــــ   یمـــــــــــاشــــــــــــــب  ارــــــــــ
ـــــــــــب ــ ــــزی ھـ ــ ـ ــ ــ ــــــــــــــــــپ رــــ ــ ــــــان ردهـ ـ ــــــــــــــــ ــ ــــگ خ                نـــــــــــــیــــــش ارــ   اشیمـــــــــــدار بــــــــــــگ بی و  وابــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــبی  انــار جـــــــالای ـ ــ ــب                رارمــــــی قب  کھ ا ـــــــــ   دارم  ستھـب   دل  بلند دـــــــق ھ آنـ

ـــــــب ــ   ١دارمــدیگر خواهش ن ی تھبھ غ                 ودـــــــــــــــخ  ـرــــــدلب د ـــــــــــــد بلنــــھ آن قـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــالا یار ج ـــــــان بیـ ــ ــ ــــوان هستیـــــــــــج                بشینیم ا  یکجاـ   دل ببینیم امـم کــــ
ــــــــغـب یم  ام  دوی  هر مبادا روزی                 هدوری زیاــــــــــاجــــــــــــــل در دی و نـــــــ   بم

۞   ۞   ۞  
یار جان تو آب باــــالا ی   ؟م بھ راهت کی می آییاندو چشم                 مھ ما

ـــــال ــــهـــــــــ ــــــ ـــــی بـــ ـــــ ــــچــ ـــــــشیھ ــــــ هــــــــطــــــ یــــــکـمرا ب                ان بم ـــــج و ــــــــکــــن ش و ــــــدایـــــــ ـــــــــــــــــ ـــ   !یـ
۞   ۞   ۞  

ـــــبھ گ آمد واندنتــــدای خـــــص                دی عقل و هوشمبر الا یار جان تو    وشمــ
ــــبگ دست ــ ـ ـــــم ب  بـ ــ ــ ــــــــاالی بــــ ـ ــــــامــــ ــــ ــ ــــــبزن ج                تــــ   ٢مفروشاری کھ عاشـــق میــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــیھ بصدای خواندنت میا                الا یار جان تو بردی عقل و هوشم   ھ گوشمـــ

ــــب ـب مـــتـــــــــــر دســــــــــبگی ــ ـ ــــ ــ ـــ   ھ عاشق می فروشمـــــــــبزن جاری ک                بازار ٣ن و ــسا ـ
۞   ۞   ۞  

  کھ وقت عسکریت کی می شھ پوره                و قند با مھ بورهـــــــــــان تــــــار جــــــالا ی
ـــــهم ــــــــــھ تــــــــــو روزی کــ ــ ی  ھرخیصــ ــــــا عـــــــــھ مــــــــھ  بــــــــمی ت خدا                ره بگ ــ   ر دوبارهــــــــــمــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــخ کار الایار جان تو  ــــکام ـ ـــــبھ دس                ردیـــــــــ ـــ ـ   ردیـت رهگذرپیغام کــــــ

ــــبھ دس ــ ـ ـــــــ ـــــــ ــ ـــک بدنام خوده  رسوا مرا                روتــت رهگذر  بی مـ   ردیــــــ
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ــــــب                مھ باشھ الا یار جان تو کف با   تھ  راشھـــدل ویمــگــــــــانی بـــــــــــــــغـــــــھ افـ

ــغـــــــــاف ظـــــــو لفـــــــــر تــــــــاگ ـــ ــــــــانی نــــــ ـــبھ تاجیکی بگویم هیچ                دانیــــــــــــ   ھاشـــــــکی نبــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــم                مھ باشھالا یار جان تو کوک با  م مــ ـــــــک کــــــــلـــــھ م ــ ـ ــ   ابل از تو باشھــ
ـــــشــت را نــــــــال دستـــمتبده دس ــــــانــــ ــ ـ ــــ ــــــب                یــ ـ ــ ــــھ هر جا بوی کنم بـ   توباشھ وی ـــــــــ

۞   ۞   ۞  
ی من کبابم ــار جــــان تھ سی   تھ بیغم شیشتھ ای من در عذابم                الا یــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــھ                 ـــکـــــــــــــــــردیدریــــــــــن دنـــــــیا  بـــــــفــــــــــاداری  ن ـــ   ١میگویی جوابمده آخــــــــــــــــرت چـ
۞   ۞   ۞  

ـــی الا ــ ــ ـــــت انــــــــار جـ ــ ــــب لــــــــــگ ھـ ــ ــــھ گـب                ا مھ میناـ   اــزمین ٢م سیل ـــــــــــــــــــل چیندن بریـــــــ
ـــــب ـــــــــــــــــهـــــــــال                ٤یمو نیای  گ ٣م ــــــــــبری  چیندن  ھ گلـ ــ ــــــــیــــــزم  نــــــــــای  هــــــــگــــــدر ب   یــــــــ   ٥ ناـ

۞   ۞   ۞  
ی نگویم                رویمـــــرو ب ٦  الا یار جان تو شش    دلم می خواست برت چ

ــن                ٨شده مردم رموز فم  ٧زمانھ قلب  ـــــدان مـ ـــــــی مـــــــویـــــــــم بگــــ   ٩  ؟ویمـــــــگـــــا نـــ
۞   ۞   ۞  

  است ا سیل نکو مردم سیالــــم ١٢ون ــــس                است ١١کشال  ١٠الا یار جان چرا اوشت
ــــــم سون  ــ ـــــــکـسیل نا ـ ــ ـــھ مردم  رمــ   ١٤مدام است ١٣ھ ساال ـــــــــو  ت ھــــــــــــــــرفیقی م              مــــــــــــــــــوز فــ

۞   ۞   ۞  
ـــان چـــــــار جـــــــــالا ی ـــــــرا ای مــــ ــ   مھ شنیدی ای غلط ١٥دام ارف ـــــک                ھ رمیدیــــــ

ــــت ــــــــــادی  بــــــــــمھ کو ارف ب ــ ــ ـــــــار محـــــــــــــــــــــا  تر ـــــــــــچ                فتمـــــھ نگـــــــــ ـ ـ ـــ ــــــــــب را بتـ ـــ   ١٦دی ــریــ

  
  .جرم -٥.        نیایم: نیاویم - ٤.         برویم:بریم  - ٣.         تماشا، نگاه: سیل -٢     .  در جرم -١
دن اما در بدخشان آن را اصالً بھ مع دل و یا عضوی از ب:   Qalbقلب  -٧.      نشس:  Sheshteشش  -٦

بھ معنای شخ کھ متقلب و یا خیانت کار باشد استعمال می کنند در بیت فوق قلب را بھ مع 
یا نا اصل وغ "  Badal بدل" استعمال کرده اند قلب را بعضاً بھ عوض لغت  "خراب"  و یا"  هوشیار"

  .                        هوشت: اوشت -١٠     . در جرم -٩  .  فهم:  Famفم  -٨     .حقیقت ن می آورند
  .  اصالً آویزان مع دارد مگر درینجا بمع پریشان استعمال شده: Kashalکشال  -١١ 

در جرم و  -١٦     .حرف: ارف  -١٥     .  مدر جر  -١٤      . سالها: ساال -١٣     . سوی ، طرف:  Soonسون  -١٢
  .فیض آباد

www.enayatshahrani.com



  ١٩٤                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  است یالکـــــــار خـــــو ــــــسون ما سیل نک                را مویت کشال استــــــار جان چـــالا ی
ــــکـا سیل نــــــــسون م ــــــــــدنـــــو بـــ ـــ   است تمام  سال و ــــــــــا و تــــــــم عاشقی                 ام میــــ

۞   ۞   ۞  
ــــب                جان چطور شیش جگر خون  الایار  ــ ــــھ کـ   اخنــــــــــــگ نــــدت رنــــــــفیـــــای ســــــــــلکـ

ــــــر خــــــــگـــــــــج ــــــــب را ایــــــــــــــت  ـــــــپـــــــــــــگ               دارهـــــــــــــــنده ـــــــــــایـــــونی نکن  فــ ــ   دارهـــــــــــــــوا نر ـــــــــــــپ  زن ـ
۞   ۞   ۞  

ــــــــار جــــــالا ی ـــــــــــان خطــ ـــدرخ                داره جدایی ر ـــ ـــــت بـــــــ ـــــــــر داره جــــــــــمــــــی ثـ   یــــــــــدایـ
ــــــت بـــــــــدرخ   ١بی خ داره جدایی هـــایمرگ چھ                دارهــــــــــــن   داره  رــــــــــــــمـــث  یــ

۞   ۞   ۞  
ــث بی ال                داییـــالایار جان خطر داره ج ــــمـــــــ ـــر داره  جــــــ ــــ ــ   داییــ

  ھ مرگ بی خ داره جداییــــــک                جوره بشینیمبیا کھ ما و تو 
۞   ۞   ۞  

ـــــــــا غم یار                د بھ یک باران دو درد آمالا یارج ـــ   غــــــــــم نیس بخــــــــــورم یـــــــــ
ـــــدارمغـــــــــــــم نیس ره پـــــــــــــروایش ن ــ ــ ـــ                ـــ ــ ــ ــــار   ــره   کـــــــشتــــــــھ   غممــــ   ٢بفادار  یـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــب                با ان سفید تازه ــــــــــج ار ــــالا ی ــ   بــــــــاآب  روان  ایستاده   لـ

ــــل ــ ــ ــــایــــــس اــــــب روان  آبب ـ   ا زنده باــــالمت می شوم تـــــــــــغ                یھ بیدـــ
۞   ۞   ۞  

  ان صد جوان ایستاده باــــمی                د خاصھ باار جان سفیــالا ی
  ٣بھ قول عاشقی ایستاده با                 مدبا تھ دا ان صد جوان دلـــــمی

  :ویا
ــــــــالا یار ج   اـد جوان ایستاده بـــــمیان ص                 باکھ ان جوان  کاـــــ
ــــــع بقول                  وان دل با تو دادمد جـــــمیان ص   ی  ایستاده  باــــاشقـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــالا ی ــــار جان سفیـــ   رت عاشق شدم بی مادر اسـس                ر اســـــــــــد الغــــــ

ـــــس ـــ ــــ ـــــــک زال پ  ت ــــبھ  دس                 با هللاوهللارت عاشق شدم ـــ ـــــ ـــــ   افر اسـ
   

  .درجرم ، کشم و فیض آباد -٣       .  ایضاً  -٢          .مدرجر  -١
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  ١٩٥                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  گوشت کنم من ال را حلقھـــــــــــــــــــــــط                طال پوشت کنم من الا یار  جان
ا خشت                 وشت نتانمــــــــــــــــــــــــھ گــــــــــراحلق ١طال  ن دخ   ٣کنم من ٢بھ ب

۞   ۞   ۞  
مـالا یار جان غ ــــی تتوالاـــــــاح                مت از سر بگ م ھ ــــره از کـــــ   ؟بگ

ـــــدر بگ وغ آتشـــــــــــال قـــثـــــــــم                ن بیاییــبھ نیم شب کھ یاد م ــ   مــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــانــــــــدری می ک سام                داری  انھـــــــــــان  قد جانــــــــالا یار  ج   داری  ٤ھ ـ
ــــــــکت                بھ مکتب دری می ک می ری  ـــ   ھ داری ــــــــناال ــــــــس عاشقی  ابــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــب                 داری  ھــــــــــــــشان ار ــچ دـق انــــجالا یار   ــ ـــی سامی رو ــــــــم ھ مکتبـ   داری  ھـــانـــ

م  ت ســــبک  روی مکتب می  بھ  ـــــب                بگ م  ٦ ت ـــــســــــــاک  سینما  ٥دم  ھ ـ   بگ
۞   ۞   ۞  

ــــالا ی ــــــــان قـــــــــــــــار جــــ ـــــــــــلــــــــــک دــ ــ ــ ـــــولـــــــ ـــــب                ھ داری ــــ ـــــ   داری  ل اوشتک چهل روزه ـــــــــــــــــغـــــــھ بــ
  وره داری ــــــــمهر م" هللا" تـــگردن ٥بھ دم                ھک چهل روزه چھ باشــبھ بغل اوشت

۞   ۞   ۞  
ــــــادی می روی بـــــــــبھ گ                روانھ ار جان کشا اســـــــــــــــی الا  ــ ـ   اغ زنانھــــــ

  ٧م مره بی تھ نمانھـــــدا جانــــــــــــخ                بشانھ ی بشینیم شانھدسر گا
۞   ۞   ۞  

ـــروشن هر خانھ ب چراغ                اـــــــالا یار جان گل یکدانھ ب   اــــــــــ
ـــــن نروشچراغ     دانھ با بھ پیش مادرت ناز                 من ھـــــــخان ایــ

  
بعضاً نسبت عادت تحریر می . ت و الف تلفظ کنند " حلقھ" و "  طال "  در کلمات " ط " عوض حرف  -١

ا در بع مواقع اشخاص ادیب و خواص این حروف رابجای و مطابق اصل آن تلفظ  گردد غلط است ت
آرایش بعد از پوشیدن : Saamaana سامانھ -٤.  درجرم - ٣    .خوشت:  Xeshat خشت -  ٢  .خواهند نمود وبس

" سامانھ" بھ عقیده من لغت   .کرشمھ ن مع میدهد. لباسهای جالب و جاذب از شخص دیده می شود
ی مانده و هنوز ی" میلھ مخصوص " کھ در مدنیت ویدی بھ مفهوم است " سامانھ" همان  اد می شد تا حال با

   .در جرم و فیض آباد -٧.  عکست:   Aksatاکست -٦.  قابلم:  Damدم  -٥ .بدان مفهوم مورد استعمال است
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  ١٩٦                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  ایال کدی ظالم بدستھ راـــــــــــــــــــم                مغز پستھ  جان لبانت ار ـی الا
ـــب                ؟یاییگی چرا پیشم نممرا می ــ   رو ظالم پر و بالم شکستھـ

۞   ۞   ۞  
ـــگ لــــــــــــــــــــــــــــــگ                مبارک باشھ بختت ر جاناـــــــــــــــــــــــــــالا ی   تختت دور   رماـبک البـــــــــــــــ

ـــــــــگ ــــــــــب  الب بکارمــــــگ لـــــــــــــــ ــ   خودم گل می شوم ده دور تختت                وی ندارهــــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــار جـــــالا ی ــ ــ ـــــــــبک  ل میخکــــــــــــــــــــگ                ارک باشھ بختتان مبــــــ ــ   تختت دور   ارمـ
ــــبک  کــــخــــل میـــــــــگ   ختتتخودم گل می شوم بھ دور                 دارهبوی ن  ارمــــــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــی الا ــ   هر کس  عاشق   شدی  اندیــــــم مرا                عاشقی بس از  راـــــــم انـــــــــــــــــــــج ارـ
ــم ــــــــ ــ ــ   از ین پس خدا شرمنده می سازیت                بد خواهت  نبودم هرگز ھ خو ــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــالا یار جان م ــ ـ ــــــــنگ                ردیـرا رنجور کـــ   ردیــــدور ک  یشمـپ زرا رماـــــــــــــــ

  دو چشم روشنم را کور کردی                روشنم بودن دو چشم ــــار مـنگ
  :ویا

ـــــــپ  ردیـــــــــــک را ـــم   جانم دا ـخ ـــ   مریض هستم ز عشقت نیست درمان                ریشانــــــــــــــ
ــیــــــــــــــن دنـــــدری ـــــــــــز عشق اـــــ ــــ                رفتمــــت در گـــــــــــــــــ ـــــــغ از ــــتـمـــوخـــبســ ـ   ر ارمانــــــــپ  رفتم متــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــریـض  جـان ار الا  یـ   بھ رنگ زرد بھ پیش داک هستم                هســتـــــم بس مـ

  اگـــــــر  مـــردم  شهیــــد  اک  هســـتـــــم                ـیاتبھ  بیست  ثور  می  شم  عمل
۞   ۞   ۞  

ــــــالا ی ـــ ــــــــ ــ ــــقسم خوردم بھ هیچکس یار نم ش                شمار جان مھ دست وردار نم ــــ   مــــ
ی ار   کشتھ شوم،   سرت                دادی   تو    کھ   قسم خوردم بھ  قو ــــش  نم   ب ــــــ   مــــــ

۞   ۞   ۞  
  بگریم عکس رویت ١بـھ یک قاغذ                آرزویت دارمھ ــــــــــــــــان مـیـــــــــــــار جــــــــــ الا 

ـــــــرصت کـھ یاد مھ بیایی ـ ــــــــھ هر فــــ ــ   ٢کشم کـــــــــــــاغذ ببینم عکس رویت                بـ
  
  .در جرم -٢       .کاغذ  : قاغذ -١   
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  ١٩٧                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  ت کنم منـــــــــــطــال را حلقـــــۀ گـوش                طال پوشت کنم منالا یـار جان 
ا خوشت کنم من                طــــــــــال را حلـــــــقۀ گــــــــــــــــــــوشت نتانم ن دخ   ١بھ ب

۞   ۞   ۞  
ـــــــــالای ـ   قلم بر دست و کاغذ می نوش                س دان ارار جان نشـــــــــ
ــــچ                اغذ پاره پارهـــــم بشکست و کـقل ـــــــــج داغ  راـــــــــــ ــ ــ   نوش می داییـــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــالا ی ـــــــب                 هیاه ر ــــــس االیــــک  وشـان نپــــــــج ارــــــــ ــ   هر  اــــــــھ مــــم تـــــــوه می ک ظالـــــــلــجھ ـ

ـــــج                می ٢دار و ن ـــبھ جلوه می ک  خ ــــــوان اســـــــــــ ــ ــ ن روی خـ ـــــــــــتم بب ــ   ٣ هدار ـــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــج  یار الا  ــ ــ ـــــــرا پــــــــــــــــــــم                مردی قھــای شندا انـــــــــ ــ ـ ــ ـــک دــابنـ ـــــدی مـــــــــــ ـــــــ   انند بندیــ
ــب ـــــــــــن                بر روی میدان آیبر  !گ شمش ـ ــ ـــــــــاقـــــــــــدارم طـــ ــــــرن  نـــــــــت ایـــ ـ   زردیـــگــ

۞   ۞   ۞  
ـــالا ی ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــا خـ ــ ـــ ــ ـــــــالقـــ ــ ـ ــــــــــــــپ اـــ ــ ــ ـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــــــب                راروردگاــ ــ ــ ـــــندی  قـــــــــــالی اـــــــــــھ مـ ــ ــــــدی یـ   اراـــــــــــــار مـــــ

ی بھ هر ک داده ای  ـــــــــب                و بخ ٤تا ــ ـ ـــــ ــ   ٥ شم اشکباراا دادی ده چــــــــــھ مـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــی الا ـ ــ ــ ــــی   ازادهـــــــــــــــــش   الا  ارمـ ـــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــ ــ ـ ــــــــــــ ــ ـــــــــکم                ارمـ ــ ـــــب رـــ ــــــــسال   پانزده   اریکـــــــــــــ ــــ ـ   ارمــــھ یـــ
ـــب ــــــــــــــــــب                ھ دادمــــــا تــــــگی دل بــــــــــارده سالــــــــچ ھــــــ ــ   ٧ یارمکی می ٦سالگی ھ پانزده ـ

۞   ۞   ۞  
ـــف بــــال ـــــــــت دال گشـــودم ز عشقــــ ــــــــن                تمـــ ـــــپ دـــــــــمـ ــ ـــــو اب دمـــــــوشیـ   دال گشتمــــــــــــــــ
ـــــن ـــوشــــــد پـــــــمـ   ت کس و ناکس خار گشتمـــــبھ دس                نگیرقھ ملـــــــــــــــخ  و مدــــیــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــب" م نشرح ـــــــــال"  ــ   گل من  اس  تابان  اهـــــــــــــــــــــت مــــــــــــمالـــــــــــج                قرآن اس گل من ھـ

ـــــــجـــــھ آن سینھ بـــــــــــــاگر یک شو ب ــانــ ــــــــــــــــــبایش عید قــــص                مــــــــــ   ٨ربان اس گل منـــــــــ

  

                       
ی -٤      .درکشم، جرم و فیض آباد - ٣     .قاتل: خون دار -٢     . درجرم  -١   .درجرم -٥       .طالع: Taali تا
ن می آورند   -٦   " .بھ پانزده سالگی می  تھ یارم" بھ عوض مصرع چهارم بع ها چن
  .در جرم و فیض آباد -٨     .در جرم -٧
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  ١٩٨                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــــــــــال در ب ـــــــھبیف ت ال ـــــ ــ ـ ــــــب                ر زالــــــــــــــــپی ــــــــــــــ ــ   پ زال ــــــــــــــــــــھھ غضب خدا بیف تـ
ـــــــــــــــــدع ن باشای مــ ـــب                و روز و ش ھن هم زال ھپا بیف ت سربھھ دوزخ ـ   ١پ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــت فبی الــــــــال در ب ـ ـــــــــــ ــ ـــــــــــــــبھ غضب خدا بیف ت                ر زالــــــــــــــــپی وـ ـ   و پ زالــــ
ن باشد شب و روزدعای م ــــــــــــــب                ن هم ــ زالـ   ھ دوزخ کلھ پا بیف تو پ

۞   ۞   ۞  
ــــیــــــــگــــــی در بـــــاله ـــانـــــــــزم    ای    رهـــ ی                 ھـــــــ ــیار خد شیشتھ نتان ٢ک    ھـــ
ـــــاله ــــیـــــکمپ  مـــــــــــــخــی تـــــــــ اره                ھـنمان ٣را ـــــ ـــــھ خـــــــــھ بـــــــــــبرن خان  خ ــ ــ ـ ــــــــانـــ   ھــ

۞   ۞   ۞  
ه   ال   ھـــــــک با یار خود گشتھ نتان                ھـــــــــــــــانـــــــــــزم   ای    دربگ

ه   شیطان   چوچھ  ال    احوالھ می بره خانھ بھ خانھ                بم
۞   ۞   ۞  

ــــــــــــال ــ ـ ـــــــهـــــ ـــ ـــ ــ ــ ـــــــــی یـ ـ ــــــــیی ــــــــــهــــاالـ ــــــا الــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــهـ ــ ــــن                یـــ ــ ـ ــ ــــــــاقــــــــط دارمـ ــ   داییــــــــــــــــــــــدم جــــــــــکــی  تـ
ـــــــــب                جدا کرد ما و تو از هم کھ هر کس ـــــــھ دریـ ــ ـ یــــرق شـــــــــــا غــ   ود مانند ما

۞   ۞   ۞  
ــــــــــره ـــ ـــ ـ ـــــــــــارانـــت بگیـــ ــ ــ ــــــــاد و بـــ هگش                الهــــی بــــــــــــ ــــــــــــــــــانت بـگــــــ ـ ــ   ـــوفھ گـــــــــرد دامـــــ

هنمـــــــک پ                نمک خردی نمکدان را شکس   ٤یش ده چشمـانت بگ
۞   ۞   ۞  

ــــهــــال ــ ـ ـــــــ ــ ــــــــب و ادـــــــــــب  یـ ــ ـــــبگ  تـــارانـ ـــــــریبانـــــــــــــــــغ اـــــــــــــــــای مـــــــــدع                د ـــــــــــــ ـ   د ـــــــــگــب  تــ
ـــن                راشکس وردی نمکدانـنمک خ   دت بگ ــــانـــــــــــــــــــــــچشم ک پیشــــــــــــــمـ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــهــــال ــ ـــــــــب اد وـــــــــــــی بـ ــ ــــــــارانـ ــــــگــــــت بـ ــ ـ ــگــــــش                ه ــــــــ ــــــرد دامانـــــــــگ  وفھــــــــ ــ ـــــــــــت بـ   هگ ــ

ــــــچشم و ک پیش دـــــــنم                ن را شکسنمک خوردی نمکدا ـــ ــ   ٥ه انت بگ ـ

۞   ۞   ۞  
                                    

ازی   -١   نجما ش
  .ق یا همراه: Qai ی   -٢
  .می شودهم استعمال " خانم " ، بع جاها عوض هزن سالخوردصفت : Kampeer کمپ -٣
  .ایضاً  -٥       .در جرم  -٤
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  ١٩٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــال تا جهان ب ن                تھ با  اشھـــــــــــ   تھ با دان باشــــآسم  و  زم
ن و آسم   ١هوا باشھ تھ با ر سلیمان د                تخت سلیمانان ــــــــــــــــزم

۞   ۞   ۞  
ـــــــــت اشدــــال تا جهان ب ــ ـ ــ ــــ ن و آسم                با  و ـ ـــــزم ــ ــ   ان باشد تو باــــــــــــــ

ن و آسمان پیشت چھ باشد   بجانم تا کھ جان باشد تو با                زم
   :ویا

ـــــــــــال تا جهان ب ــ ـ ن و آسم                اشھ تو باـ   با  ان باشھ توـزم
ن و آس ـــزم   شت جاودان باشھ تو با                و حوض کوثر انــمــ

۞   ۞   ۞  
  وزه بامن زارــــــــــــــــــــــبس تــــــــــدل سنگ                ٣من با خوردار ٢اگھ ای آل 

ـــــب  عالم را  اکــــــام خـــــــــــتم ــ ـــــــــــــنیاوی مث                ٤ی ب ـ ــــــیمن  ل ــ ــ ـ ــ ــ   ٥و فادار  ارـــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــب نظرمامروز  ــــــو جھ آــ ــ ـ ـــ   سیو گلگون افتاد ٧ای شاخ بلند ده                 افتاد ٦وزون ـ
ی بھ مژ نون ـــــــــگویا نظ                خرمسیو گلگون ب ٨ م بروم دوـــــــــگفت   ١٠افتاد  ٩ر لی

۞   ۞   ۞  
ــــدیگرم بھ ف  امروز  ــــوشـــــــــراق تـــ ـــــــــت وصل ار ــــــــــانتظ در                شدام ــــــــــ ــ ــ   ام شدـو عمرم تمـ

ـــــــآم ــ ــ ــــــــــد نمـــــــ ـــ ـــــــاز شــــ ـ   م شدای دیده پاسدار کھ خوابت حرا                نگار مند ـــــــــــام و نیامـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــامروز دلم ه ــ ـ ـــــــــوا گـــــــ ــ ـ ــ ــ   را بال گرفتھ چھ کنمـــــــــــــــــــــــــم ۀراهـــــــم                 چھ کنم رفتھـــــ
ـــــراه م هــــــــــم   ١١انصاف اوره خدا گرفتھ چھ کنم                زره بال گرفتھ شو و رو ـــــــــــــ

  
  
  
دار: خور دار-٣      .حال: آل  -٢     .درجرم  -١ ی  -٤     .خ امی: بب ن) شرطیھ( فعل ال   .   در جرم -٥.     از بیخ
بوده و آب آن از نگاه سیل و خطر " جوزگون " نام قدیم شهر فیض آباد کھ در اصل : Jawzon جوزون  -٦

در جرم و  -١٠      .مجنون : Maznoonمژنون   -٩      .دو:  Daده -٨       .در: Da  ده -٧   .بسیار معروف است
  .در جرم -١١    .فیض آباد
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ــــــاز خ من کھ شدم امروز   ـ ـــــب نگفت ک بمن                یـــــــــــــراه  ھــــــــــانـــــ ــ ــــــــان خــــــــــــھ امـ   داییـــــــ
ــــــــــــــــسپ                یو دوست یک یار جانندارم خویش  ـ ــــــــــــهـــــــــال ارب  ھ درـــــــــــب  ھـــــــــــــــــرد مـ ــ   یــــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــدا کــــــــــــرم جـــــــــــــب  پیش ای                کردن یار مھ ١امشو چھ شو است نکا  ــ ـــردن یـ   ار مھــــــــــــ

ـــــده خ ــ ـ ــ ــــــچ یـــــــــیاال ـــــــــــھ بـــــــــــــانـ ــــافـــــــــک                می سوزه  راغــــ   ٤ار مھــــــــــــــردن یـــــــــــــــک ٣رزا  ٢ اــــــــر زنکــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــبلب                شرابست امشو  امشو چھ شواست شو ـ ــــــل بــــ ــــــسر چنگـــ ـــــــک کبـ ـــ   است امشو باـ
ـــــــــدورین  ورهـــــــــج  یا ـــب  ھــ ــ ـــ ــــ ــــیـ ــ ــب ور   اـــ ــ ـــــخـ ـــــ ــــور خ                میر ـــــــ ــ ــــ ـــ ــــــــوتھ ثواب است امش ردن ماــ ــــ ــــــــــ   ٥وـــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــب                شو  مرادست امشوھ شو است امشو چ ـــــھ دیـ ــــــــــــدن یار دلــــ ـــــــکم کبــ ــــاوســــ   امشو  تـ

ـــــــای ج ــ ــــرنج  ورهـ ــ ـــیــــ ــــــــــب دهــــ ــــیـ ـــــ ــــو رخردن م                ٦م ــــــــخریــــــب اور ــ ــــ ـــــــــوت اـــ ــــــھ ثـــ ـــ ـ ــــ   ٧واب است امشوـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــدلک  امشت ــ ــــدل  یم هواـ ــ ـــمرغ دل                دارد  ــــ ـــــــــزار و یـــــــــــــکم هـــ ـ ــ ـ   دک پر دار ـــ
دهر کس کھ مرا بھ پیش یار  ـــــــــــــــــــا کــــــــــیگو                 م ب ـ   ھ ثوا ب حج اک داردـ

۞   ۞   ۞  
ــــــــجانم تُ  امید راحت و ــــــــــھ بـ ـــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــو ایم  نـــــــــدی  فروغ                ودیـ   ھ بودیانم تُ ـــــــــــ

ــــــمی                ک آلود و دیدمگشودم چشم اش ـــ   ٨بودی ان اشک چشمانم تھــــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــــــــامیدم ن    نبیــــرگ بید شد خــــجمالم ب                نبید شد خ ـــا امیــ
ان دل با ــت   میان دل   ٩گل زردم سفید شد خ نبی                بستم ھــــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــمکھ مقام  دوم                ا محمدــــــــــــــــــــاول نامم بھ نامت ی ــ ـ   محمد یا  تـــــــــــــ

ــــــــــــــــوم ســـــــــس ـ   چهارم من غالمت یا محمد بھ                انیر دف  پیغمـــــــــــــ
۞   ۞   ۞  

  
ا و مفرد آن زنک :  Zanakaa زنکا -٢      .نکاح: Nikaa نکا -١   .رضا: رزا -٣     .حق می آید و برای ت Zanakز
  .جور پرسانی کردن"  ور خردن" احوال پر و : وربخریم -٦        .درکشم -٥       .در کشم و فیض آباد -٤
  .درجرم -٩       .درجرم ، فیض آباد و کشم -٨      .در کشم  -٧ 
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ـــــم چکیــــــــــــن ١سیھ  ای اور  هــ ن سریز                 دن گ ه   ٢ وزهـد بھ زم   دمیدن گ
ــتماک ٣د ـــــــــالنــــــم ه شیدنــــــــــــھ کــــــــک کو یار عزیزی                 بچلم بسوزم ٤وا ـ   گ

۞   ۞   ۞  
ـــــب ای ــ ــلـــید بـ ـــــس دــــنــــــ ـــس                ردانـــــــــــــردان گـــــــگ ایھــ ـــایــــــــــــ ــ ــنـــــــــگ رویــــــــــــــــت بـ ـــــــــا ست دـ ــ   دوانمــــــــ

  ٧مرجان٦در و مرواری و دانش ٥خوشش                شد بر دل و جانـــــداس ک انگندم دو 
۞   ۞   ۞  

ـــــی تـاس خش ھـــــــــــــنالھ ت یا                ای این صحن چمنو ـــــــل خش نــــــــــــای بلب ــــــــ ــ ــــــــن اـ ــ   نـــــــــم ھـــــــــالـ
ــــــت ــ ــــن ھـ ــ ـــالـ ــــــز گ ھــــــــــــ ی کرد و نی یار بھ من                ھ ز یارو من نال داری  لـــــــــ   ٨نی گل بھ تھ چ

۞   ۞   ۞  
هن ای ن کبود   پ ــــش وــــــــــــــت  بھ کم ــــــای گ                ومــــــ ن ت  من  دم ســــنــــ   و شومـــــــــــــــــزم

ن هس تو                 است  بسیار  درو گران در ملک شما    شومتو در و گر و مھ خوشھ چ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــــــک                بینم ٩دلیلت ــــــــــــــــــای جوره جان در ان ــایق دارم طاقت یـــ ــــــــــــــــ   بینم دیرت ھــ
ـــــــاقت مـــــــــــــــــــــــای ط ـ ت  بینم                دی باش ھ زنا عالـــــــــــ   ١٠در کوچھ او گنده مھ س

۞   ۞   ۞  
ـــــالـــــــــصد س ال ای جوره جان ــ   وی ــھ شــــــــــــــنشستھ همسای اـــــــــــــلوی م در                 ھ شوی ـ

ـــــــــــــــــبهمسایھ شوی  ـــ   ١١بیچاره شوی  ھ نصیب مــــــد کـــــــشای                ما سایھ ک سر  رـــ
۞   ۞   ۞  

  مرا بھ بلخ آوردی دم ــــــب ١٢  والبـــک                چرخ آوردی مرابھرخ فلک ـــــــــای چ
ین می  آوایالب بدم کو  ین                 خردمش ـــــــــمای او ش   ١٣تلخ آوردی را بھـ

      
ه : سوزه  -٢.         از ابر سیاه: ھ ای اورسی -١   .تنباکو ها: Tamaa Koaaتماکوا -٤        .مانند: مالند -٣      .س
  .                                                     درجرم و فیض آباد -٧     .اش دانھ: Daanashدانش  -٦       .خوشھ اش: Xoshash خوشش -٥
بوده کھ در شهر بزرگ " آب گنده" نام جای است در اوگنده و اوگنده اصالً  : Andalilاندلیل -٩      .در جرم -٨

  .درجرم -١١.     جرم و فیض آباددر   -١٠    .فیض آباد موقعیت دارد
از اوصاف کوالب یکی هم همان نسب است کھ هر کس ) . وآم(منطقھ است آنطرف دریای پنج : الب کو  -١٢

می گردد کھ در " درگ" از  آن شهر و محل گذری می کند د رآن صورت چقماق وی جهت تداوی مریضان 
آب آن گذر در کوالب بوده از  این صورت تداوی هر کس از طریق چقماق مؤثر می افتد می گویند کھ وی 
ن مردم بسیار شهرت دارد   .در جرم و فیض آباد -١٣.    نموده و یا در کوالب بود و باش داشتھ این محل در ب

www.enayatshahrani.com
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ــــــــــــیفــــــــــرک لطــــــــــدخت ای ــــــب ءھـ ــــــــــــهـوی بــــــ ـــ   وه زارـــــــــبی  کنم  خود تھ کشم یکتھ شو                ارــــــــــــ
ــــــــــــرا بھ پال چخربوزه بخور ت                شویک مھ نکش خود مھ نکن بیوه زار ــ ــ ــ ــــــــــــــھ کـ ــ ـ   ارـــ

۞   ۞   ۞  
ک ای ـــسفی دخ ــی دکـــــــ ـــــ ــــــکــ ــ ــ ــــــــدانـ ــ ـ   تو شدم دیوانھ عشق مـــــــــــمن از غ                ھــ
ــــدی   شاید کھ تورا نصیب من گردانھ                تمام کس می دانھھ منم ـــــــــــوانـــــ

۞   ۞   ۞  
  مھ  کمر بند  بده ای موی سرت  بھ                بده مھ  قند ای  دخ  قد بلند  بھ 

ــــــــــاریک است   ١کنج دلم تاریک است یک بوسھ بده                وهللا باهلل  موی ســــــرت بـ
  :ویا

ــــــــــد بـــــــــنـــــــــــبھ مھ ق بلند قد ای دخ ــــــب رتــــــس موی  ای           ــ ــ   ب دــکمر بن ھـــــــــــم ھـ
  یک بوسھ ب کنج دلم تاریک است          ک است   وی سرت باریــــــــــباهلل بخدا م

۞   ۞   ۞  
  چلم با دست و میل بام داری                 گل نام داری  شاهـھ کـالا دخ 

ـــــــــت بشکـــــــــملچ ـــ ی بھ س                نھ آبش بریزهـــــــ   وی ما نداری ـــــــــــچرا می
۞   ۞   ۞  

ــــــــسف ک ای دخ  ـــــــــــجــــنـــج  کیدــ ـــ ــــــم  ھــلــــ ــــــپ ھــــــــک مشو مغرور                وــــــــــــــــ ــ ــــبش  ھـــــــــتــــمی  درتـ   وــ
ـــنی غ ی ٢وــروای شــــــــــــــــدر دارم و نی پـــــــــــم پـــــ   ٣شو ءسھو بیک بوسھ عاشقی و صد                اَ

۞   ۞   ۞  
ــــلــــدم قد ب ای ــ ـــــــــــــــــن  ندـ ــ اـ   رشمھ و خیالت جانمــــــــــــــاز و کـــــــده ن                جانم لتو 

  ٤رارت جانمـــــــــــــــست بیقــــش مــــــده آت                ختعشق تھ مره ده آتش ت اندا
۞   ۞   ۞  

ک قشنگ  ـــــــرازدیــ روانرو ــــــــــس  ی و                 مــوش چشمانـــــــــخ ای دل ـ ـــنــــدنــــــت  حیـ ــ   مـــــ
ـــــا ــ ــمـــــی بنـــــــــــــــــرحم                گرم   عشوه ت ای بتتسمنرگس  بـ ــــھ ایــــــــــا بـــــــــــــ ــ   ن دل بریانمـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــای دوس ــــــ ی یک                ن مشکلھ رسیدھ پیش تُ ـــــت بــ   مشکل  ن ای تھ شنیدنـــــحرف ش

ـــــــتُ   ر ــــــو مه دادن دل ــــــــریــــــــخ ھـ ــــ ــــ ــــــدن آسـ ـــــ ـــ   ای تھ شنیدن مشکل فحر جان دادن و                 ناــــ
  
  .درجرم -٤           .درجرم  - ٣          .شوهر: Shooشو -٢           .درجرم -١  
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  ٢٠٣                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  تھ جداست ھ پیوند و تنم ایـــانم بھ تُ ــــج              ست نم دانم مکانت بھ کشاستای دو 
ـــنـــانـــــــــــــــم ــ ـ ـــــــمی روی ب ١ داور ــــــــ ـ ـــــــر هـــ ـــط رــ یــــــــــــــ ـــــجـــــــــزن               ر ــــــدر گ ھتُ  تــــــبــحــــم ــ ــ ــ ـــــــــــن مردــ ـ ـــ ــ ــ   استــ

۞   ۞   ۞  
ــــــمن ن رودـــــــــــب لد رــــــــگ                دم گذرت مای دوست گلم خاک شو  ــــــــــــظــــــروم از نـــــ   رتـــ

ـــــن خــــــای ه  اـهه بھ کو  اک مره فلکـــــــ   درت  ند  دم  بشینم  ومـــــــــش  ور خ                ب
۞   ۞   ۞  

ـــــــرو روان بـــــای س   مـــــــوســــــت بـــرستـــــــــمی پ اهــــــــیـــــــــس چشمان                ت بوسما کھ دستـــــیـ
ـــــن رمیــــــــگ ـــتورم ــــــخـ   ٢چشم مستت بوسمدو مست شوم و تا                 و زود در جامم ریزــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــالـــس کـی                دره نوران ٥اوسو  ٤یی ایالن  هدر  ٣ایسو    بودم در ملک غریبان ٦بچیک  ھـــــــ

ـــــــــــب بیا   جانم   تارک   ای ــ ــــــخون دلکم ده تاوه سن                رانــبره چ  ریمـ   ٨ان ــریـــــــــب ٧ا ــــــــگــ
۞   ۞   ۞  

ـــوی سیـــــــــای س ــــرخ پیــــ ــالھ ره نـ   خواب خرگوش  مکنو سر چشمھ مرو                 وش مکنـــــ
ـــــی کـــی دانــخد م ــ ـ ـــــــــوش مــــــــرامــــــــــفمرا   روی کھهر جا                مـــــــــهمدیگری  لـــــــــایـــــــــــم ھــ ـ ـــ   ٩کن ـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــانی ــ   ار من می مانیـــــــــــــھ یـــــــــب تماماه ـــــــــای م                ای سروروان بــــــــــــــھ یــــــــــــار من میمـ

ــــــــــــــــاشکب  ءدیدهبا                حالت زار نای ابر سیھ توهم بھ ای ــــار مــ ــ   انیـــــــــی مــــــــــن مـــ
۞   ۞   ۞  

ــــب                باخ نقش غری ١٠جو عای فلک با من  ــ ــ ــــــا مـ ــ   ودم نامرادم ساخـــــخیش ب  رادـــــ
ـــب ــب  امراد خیشـ ــــــانھ عیش مرا مــــخ                تمام عیش  ودم داشتمــ ـ   ١١ساخ سراییاتم ـــــ
  
  
  
 و نام د: Noraanونوران Elaanایالن -٤       .طرفاین سو، این : Issoایسو -٣      .درجرم  -٢      . ابر: اور  -١ 

  .محلیست کھ در اینجا نسبت چراگاه داده شده، شاید هم کنایھ از ایران و توران باشد
  .     درجرم -٨       .سنگها : سنگا -٧       .اسم تصغ بچھ گک: Bashikبچیک -٦      .آن طرف: Ossoاوسو -٥
  .ایضاً  -٩

        .عجب: جو ع -١٠
  .در جرم -١١

www.enayatshahrani.com



  ٢٠٤                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــعاشق ش                پروازی   کف  در واز و   این قول    ده ام بھ دخ دروازی ـــ
  داره  بلبل  اه زبانــــــــان سیـــــــمـــــچش                دخ دروازی بھ من دل دارهن ـای

۞   ۞   ۞  
ــــــنامھ را ب ای کبوتر  ـ ــــانــــــب جـــانــــــــر جــ   ب جان تو حاال ی پیش ازین گرنامھ می برد ان ب        ـــ
ــــب ز دارم اــــــــگر نــــــتحفھ دی ــــــــــــــرایـــ   ١ب  انریــــــــــــــگ ردو  آه سرد و دیدهءرنگ ز      پری       ت ایــ

۞   ۞   ۞  
ای   پیچم                کبود کھ می روی پیش پیشم تھای کر  ــــھ   گــــــــزم   بـــــــــھ   دندا ــــــــاتــــ ــ ــ   لبـ

ــ ـ ــــــــــادرم می دانھلب هــــــــــایم مگــــــــز کـــ ــــھ     زیــــــ                ـــھ مـــ ــــز   کــــــــــــ ایم   بـــگـــــ   ــر    آستینھدس
۞   ۞   ۞  

ــــای الل ــــی                شده ای  وه چرا زردـــک ر ــــــــس  ھــــــ ــ ـ ــ ـــب ادلـ   شده ای یا زرد ای داده ک ھـ
ــــن   ٢این خواست خدا بوده است رنگ زرد شده ام                ھ زرد شدمـــــی دادم و نــــھ کســـھ دل بـ

۞   ۞   ۞  
  شو ی تاری  ٤خرشید جهان بدی و زیوی                 خماری  ٣ ری کوگــــــلب شکر جلوه گای 

ند برــــــرا گــــــــــھ مــــــــــک  اهـــــــر گــــه ن است ک                داری  ۀت ر ب ــــارمانم هم   ٥ ھ با بھ دیاری ـــ
۞   ۞   ۞  

  سمن را نشناسیم مقانع گل شوی ماای                منشناسیا بلبل عشقیم و چمن را ــای م
  ٦وال می ساغر دون رانشناسیم ــای اح               ای  خراباتیم  دیر  این  نــــاکــس  اـــــــــــــــم  ای

۞   ۞   ۞  
ــــــــــھ آسمـــــــن کــــــــــاه مــــــــای م ــ   وانھ ی تستــــــمردم دی سرو روان کھای                 ستانھ تــــان خــ

  ٧خش دوس آنکس کھ همسایھ تست                 ورمجمالت د  ھ ایـــــــــــــــــــم کــــــنــــــــــھ مـــــــــوانــــــــــدی
  
  
  
  
ی الخصوص از کتاب ( این دوبی شاید از همان ناول هایی کھ بھ نظم در آورده شده اند *    پری و س«ع

ن عوام شهرت یافتھ باشد» احمد جامی« شعر از طرف » زرد پری    .گویا سروده شده و بعداً ب
  .  زیب: Zayweزیوی   -٤.      کبک:  کوگ -٣.     جرم   -٢      .  کشم، جرم، فیض آباد  -١
  .ایضاً  -٧.       ایضاً  -٦.      جرم -٥
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  ٢٠٥                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــیـــــــافــــنــده  ره  ایـــن دخ  بـــــــ ــ ـرمــــــزی  ره  تـــ                اشمـارش  بـ   اشمـــــــارش  بـــــــــــابــــــریشــــــــم  قــــ
ی می رو  ١ماکوی  ــــــور م                بھ شست ٢شس  هبرن ــــاشـــــــده  در کــــــــنـــــــــــانــــنـــد  نـ   ٣مــــارش  بــــ

۞   ۞   ۞  
  یار من است  می بی این کرتھ کبــوده                می بی بام من است  دهــند این بام بــل

ــــــ ــــــــاره شــــب آخـــــــر بــــــــــــــــــھ نصیـــب م                ھ شوی ـود ال صد سالــای کرتھ کــــــبـ   وی ــیـــچـ
۞   ۞   ۞  

  کفنم  بـــدوزد  کھ  و مـــادری  ٥کـو  خـــور                 مـــوطــنـ  شـــــــــــد زار  ٤چولھ   ـھءاین چــــــــولـ
ـــــرمــــــــ ــــدکــ ـــ ــــــن  ٦بچنبد  ان لحــ ــ ــــنــــم بــــھ   تـ   ٧کفنم ای خون سیاست کھ می چکد بــــر                 تـ

  :ویا
ـــ ـــ ــــــــــــــایـــــــــن چـ ــــــــــولھ زار شـ ــمــــــــــــولۀ چــ ـــنــــ ــــ ـــواهـــــــــــر و مـــــــــــادر کــــــــــــھ بدوزد کفنم               ــــــد وطــ ــــــو خــــــــ   کــ

ـــــــن بــکــــــ ــهـــــــای لحد بــپـــیـــــچـــنـــــد تـ   کفنم از این خون سیاست کھ می چکد                ـــنــــــــــمـــــھ تـرمــــ
۞   ۞   ۞  

  هـــرجــــــــا کـــــــــــــــــھ روم مهر تھ در جان منست              چھ گلست کھ در گریبان منست این گل
ـــــــــــــــــدۀ گـــــــآن آ           و  روان  پیش  آیـــــــــدهر جــــــــــــــا  کــــــــــھ  روم  ا ــ ـــــــــان و  روان دیـــ ــ ـ   ٨منستــــــریـــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــای ـــ ـــــــن کـــــ ــــــتــ ــ ــ ــــــم کــــــــــزاده نـــــــــــرامــــــــگاوای ح                ٩دم شد گارـــل پیش رو ره کـ ــــــــدن کــــــــــ ــ ــــــ ــ ـ   ارــــــ

ـــم ــــــــــــــــــــک کاری بکنــــ   ١٢خدم دیدن یار ١١ا بھ علف رون گاو ه                ١٠ھ بشکنھ یوغ و سپارــ

  

  
ی وسیلھ است کھ در بافندگی بھ کار  برده می شود : Maakoماکو  -١ ی از پایپوش اما در اینجا مراد از نو نو

یم و یا قاغمھ گویند و اگر تکھ گل" ماکو" آنصورت ابزاری کھ تار را ت می سازد هر گاه تکھ کرباس باشد د ر 
انگشت کالن :  Shastشست  -٢    .گویند Naichaدرترکی و در تاجک نیچھ Trmak ترمک باشد در آنصورت

    ).آمده پنجھدر اصطالح بدخشان بھ مع  ت دیگر می رود شستسکھ در ینجا ماکو از یک شست بھ ش(
ای بلند : Cholaچولھ  -٤   .در جرم وفیض آباد  -٣ بیابان بی آب و علف ، : چول  .اسم مکان بھ مع جا

ی از آدمی چولستان هم گفتھ شده   .خواهر: Xowarخور  -٥     ).فرهنگ عمید. ( جای خا
ی Chambedanاز مصدر چمبیدن   :Bachambadبچنبد -٦   رهم بھ شکل چنبیدن تلفظ کنند فشا کھ گا

  .و بھ هم زدن بھ مفهوم این کھ بھ اثر فشار باهم امیختھ و یکی شود کردن وارد
.کشم - ١٢.      روند: Rawanرون -١١.     اسپار: سپار -١٠       .شد یار: شدگار  - ٩.     ایضاً  -٨      .در جرم  -٧
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  ٢٠٦                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  ت آوردموُ شَ  ٤ مونگپ  ٣ای محض                 آوردم ٢ لوت ١این سیوه بھ سبغات 
ی کھ بھ مھ کــق ـــــــــــــــــی بــدوای                دی پشیمان نشوی و ـــــتَ   و رزهــــــــــھ لـــ ـــ ــ ــ   ٥آوردم ت ُو ـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــب دمی بیا ارــــــــای ی ــ ـــــــــــــــک  ار یـــــــــی  اــــــم   ھـ ـ ـــبمی را اــــــــمـــــ                نــ ــــو گـــــــــترن ـــــــــ   ھ و زاری کنــــــریـــــــــ

ـــپ                دفروشنبھ شهر دیگر می برن ما را می  ـــــــداری بی ھـــــــــاگ یسھـ ــ ــ   داری کنـــریـــــا خــــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــآس                ٦یدی ای مھ ار چھ دیدی کھ رمــــای ی ـــــــدلب  شــــایــ ــ ـ ــــ ــــــدیــــــــن ی ر ـ ــ ــ ــ ـ   ای مھ دیــــــــ
ــــــت                بامید  کردم ٧ مھ دست بھ دامن تھ  ــ ــ   ٩بریدی ای مھ ٨ایمیدی ـــــــھ دامن نـ

۞   ۞   ۞  
ـــــای ی ــ ـ ـــــــــار  ز  مالمتــ ــ ـ ن و ای                 سنای بسیار ــــــــــ س ار ــــخدر سایھ گل نش   ن

س                 بودر جای عاشقان تھ یی دار ــــــــــــــــآخ   ١٠مردانھ قدم گذار و ای دار ن
۞   ۞   ۞  

ـــــــــای ی ــ ینمــــــــای م                مپروین  وای لقا   مھ ارک ـــــــــ   اه جهانتاب من ای ش
ـــــــــــــش ــ   آیینم  هم  و  ای مخزن ناز و دین                اغ و گلستان مرااداب بکن بـ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــیــــــــد داری و تـــــمنـــــــروی کــــــــــــــــــــــاب                بھ دست راستت چی  ای یارک جان ــ   ــیــــــغ بـــــ

ـــــبخ باهلل                 می بیرا بھ چشم خش ـــم١١هرغات  ـــن در  دا ـــ ـــــــظـ ــ ــ ی  مر ـــــ   ١٢ی ــــنــــــــــش
۞   ۞   ۞  

ـــــی   ای ـــت                مـــــاشـــــــــــب   امینت  وزینھــــــــــس ارک ــــــ ــ   ھ زمینت باشمــــــــــم و   وز ــــــــس   گندم  ھـ
ـــــمن م                ار استسوز و درو گران بسی تھ گندم ــ خـــــــــرد فقــــ   ١٤چینت باشم ١٣ شھــ
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  ٢٠٧                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  ﴾ب  ﴿
  

ــــــــــب ــ   ؟ھ ره قتیت می بری ـــک                روی   می  باال     اغـ
  ١سرمھ با چشمای تھ                یی تھ ھ صغ همرهـم

۞   ۞   ۞  
ــباالی سرم خدا و پایان ی ــ ــــــــــبال دل شکستھ او گ  او                ارمـــــــــــــ ــ ــ   ارمــــــ
  ٢نا چارم  خدا  کده  ده تقدیر                ارمــــــــــــــــرضا نبدم جداشوم ای ی

۞   ۞   ۞  
ــــــدا رفـــــــــــخبھ امید  یــــــــــــــھ بـــــم بـــتـــــ یــچ یک میان باغ می سوخت                ا   را

ـــدیــب ــــــــزده زان                ھــــا نشستــــــــــی او جـــــــدم کفــــــ ــــــــــــو بـ ــ ــ ی ـــــــــک  وی ــــــــــھ زانـ   ٣ال
۞   ۞   ۞  

ـــــھب ــ ـ ــــــ ــ ـــــــــب ـ ـــ ـــب دل الــــــــح ویمـــــــگــب                یکرــــــــــــپ  اهــــــــمای  بیا الینمـ   سراسر وــــــــــــا تـ
  مرا برادر وده خواهر بخوان ـــخ                اگر  میل دلت بھ عاشقی نیست

۞   ۞   ۞  
ــــــــچـــــــــب  ب ــ ــــــــــب  ھـــ ــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــابـ ــ ـ ن ٤  لغت                ھــــــ ــــــــــــــــــــم ــ ـ   ھــــالی   ھـــ

ــــــای گ                ه پیالھچای می خره د   ٥لوش می نمایھــــ
۞   ۞   ۞  

ن ح ـــــالــــــبب ــ ـــ ــــــــــگـــــــج                دانیـــــــــــــــــراب است گر بـــــــــــم خــ ــ   دانیــگر ب   کباب است   دل  و رـــــــ
ــایـــــــپ  در ھــــــــک  ایـــــــاهـــــــجف   بھ محشر چون حساب است گر بدانی                دمــــــــــــــــــشیــــک  تـــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــج   بپوشم ــ ــ ـــــــا گــــــــــــــت بـــانــــــــخ  در   رـــــــب   روم                یـــــــــــایـــــــــــنح  رخــــــــــس  ءھـــــــــــــــامــــــ ــ ـ   یـــــــدایــــــــــــ

ــــــم ای بـــــاده یـــــرک افتــــکھ ت                بود ٧کھ سایل ای کشا  ٦اگھ پرسن    ٨ار جاییـــــــــــــــ
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  ٢٠٨                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــــــس                ت رهدار است گل منــــــــــبھ جانت  چی ـــــب ر ــ ــ   است گل من  هوادار   تــــــــامـ
ــن ـــــــــ ــ ا  ھـ ـــل مــــــــت گـــار اســــــبسی وــــــــــت ریدار ــــــــــــــخ                هستم وــــــــــــت  ریداری ــــــخ  نــــــم  ت ــــ   نــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــبچھ ب ــ ـــــدلکش مث                می شھ دنامزا د می کنھـ   ل زنبور خانھ می شھـ
  شھ  می  تمام فکر کش در خانھ                سافرم جایی   هھ می رو ــــــــــبچھ ک

۞   ۞   ۞  
ـــــل من   ـــــل منچـــــــــــرا اوشت  پـــــــــریشانست گـــــــــــ                بھ دالانت چـــــــــــــــــراغان است گـــ
ــــــــــــھ نگفتم ــ ــ ی بـــــــــدی بـــــــــا تــ   چبھ چشمت بھ گریان است گل من                مھ کــــــو حـــــر

۞   ۞   ۞  
  ردیــــــــک  ھـــــــــت  اغیارم  ارو ـــــــــــرفیق ی                ردیــتھ ک  گرفتار م  غم دام   بھ
  ٣ردیــــــــرا محروم دیدارت تھ کـــم                ٢اشد و سالت دای جان من بــف

۞   ۞   ۞  
ــب ـــــچ  اــــــــــــمـــــسین  ٤  دانـ ـــــــارتھ جـــــــ ــ ــ ـــــانــــــــج  رفیق  دانم نم                 وانستــــــ ــ   است  کدام   مـ

ـــی شنم مـــــــــویـــــــــی گـــــنشانی م ــا یـــــــــــ   ٧بدان است ٦سگرت  ٥امو دندان تال                 انیــ
۞   ۞   ۞  

ـــجــــــــــــاش  و  وهــــــــــیــــــــم   ازاران                داره  ارـــــــــــبسی اـــــــھ هــــــــــالل انــــــدخشــب   داره   ارـــــ
ــــــــــر بـــ                روانھ ش ر جا جویچھ ها چون  ــاغـــــ   ٨داره  ارــــــــــــــــــــآوش زار ا  شـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــیک دس               کنمــست کھ خط روانت ببدخشان دور  ــــتھ گــــ ــ ـــــل بســـــــ   مـنــــــــــکـت بـــــــــتھ روانــــ

ـــــــــــگ تھــــــــــیک دس ــــی ل بستھ وـــ ــ ــ ــن کیـ ـــــــــــ ــ ـــــھ درون خـــــــــــدرا بـــــــــخ              ابستھـ ــــــط روانــــــ ــ ـ   ٩نمـــــکـت بـــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــبھ دری   نیست  صحرا می روم مادر خ  بھ                یستذر نـــا گــــــــــــا می روم دریــــ
ــــلــم  ام ــــــــــتم   چطور مادر کھ از دخ خ نیست                را بگردم    مـــــــــــالـــــع    کــــ

۞   ۞   ۞  
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  ٢٠٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــــب ــ   چھ بد کردم کھ دل دادم بھ جاهل                قاتل  زهر دست خود بخوردم ھ ـ
ـــــک ــــپشیمان                ن دل منھ جاهل می خورد خو ـــــــــ ــــــچ  پشیمانم  مــــ ـــ   ؟حاصل  ھــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــج                منل ــگ  باشھ  او  جام  دستت  بھ ــــمالــ ـــت مــــ ـــــ ــــاه نـــ ـ ـــــو باشــــ   ل منــگ  ھــ

ـــــم پیشت گــــــــدل                رتامان روزی کھ می رم ای حضو  ــــــرو بـ ــــ   ١ل من ـــاشھ گـ
۞   ۞   ۞  

ن ابھ دستت سا ن است گل من                ست گل منت ویشت   بھ چشمت چپھ دورب
ــــنیم ش ھ ــــــــــک گف   دتـــــــــخ ــ ـــیاـــــو میـــ ـــ ــ ـــ کت                مــ ـــــک  دن  چ   ٢ل منـگ  است  نـــــــلکـــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــب ــ ــــــدستمال  ھـ ـــــگ  مـ ــــ ـــ   شب خواب و نھ روز آرام دارم نھ                دام دارمبا  لــ
ــــــن ــ ـــدارم قـ ــ ـــــ ــــــــاصدی محــ ــ ــــــب                تمرم فرسـ ـ ــ ــــی  رایـ ـــــــ ــــــخ ارـ ـــپ   ودـــــ ــ ــــغــیـ ـــــ   دارم امــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــاب اب زیرــــــــــآی مهت ر ـــــــب ـــر تــــــــ ـــ    تاکیگ  دین  بھ  شو  مسلمان                یـــــــــــاکـ
ــــــــم ـــــــع  انــالد جــــــــــگر  جــ   ٣تاکی  نا مسلمان ص تیغبکش                 نیاشقاـــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــب   خریدم شیشھ  وای دستم افتاد                فتم بھ بغدادرای شیشھ ای ر ـــــ

ـــــــخ ال ــ ــــب   پ زال   ھــــــــانـ ــ ــــسـ ــ ــــ ــــــت                وزهـــــ ــ ـــنـمام محــ   ٤ ت هایم شده بربادــ
۞   ۞   ۞  

  و شنگ داری   شوخ  باالی دوـــــــــق                رنگ داری  ھ خوشبھ رخسار الل
ـــــب ــبــــدل  رایـــــ ـــــ ــ ــــــــ ـــــــ ـــلد  ری ــ ــــــــــــبــــــ ــــ ــــــه                 نـــــــــم  رــ نگ داری ـــ   زاران چال و صد ن

۞   ۞   ۞  
ــــب ـــ ـــی ٥رف بی بفاــ ـــــــــ ــــ ــ ـــــــ   کردیـــھ کاغذ نامھ ای شادم نــب                دیادم نکر ــ

  ٦ تادم نکردیـــــــــی و اسدبق داس                عشق تو بودم ءبھ مکتب خانھ
۞   ۞   ۞  

ـــــب ـــــــــــل نـــــــــگ                آمد   یار تھ  بگو  یار  با   رو ـــــ   آمد  خریدار تھ رگس ــــــ
ـــام                روشن تھ   مبرو بایار بگو چش ـــــــــــان یــــــــ ــــــ ـــــ ــــفــار بـ ــــــــ ــ   ٧ادار تھ آمدــ
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ـــــرو ای ــــ ــــوفـــــــیـــب بـــــ ـــــی اـــ ــــ ـــــــــن ادمــــ ـ ـــــھ کاغذ نامھ ای شادم نب                کردیـــــ   کردیـ
ــــــــب   کردیــاستادم ن  و  دادی  سبق                بودم وـھ مکتب خانھ عشق تـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــب    بریزد ــ ن گرـــ ــــگ  رزم نــالیق گـــــخ                من  ریھ ـــ   ھ منـاین نال وش ک

نـــالیــخ ی نگ ق گوش ک   اره منــھ می سوزم نمیشھ چــــــــم                ویندـچ
۞   ۞   ۞  

ن گ ن بش ـــــبش ــ ـــ ـــــــم                ل واری ــــ   بلبل واری   مبخوان  ھـ
ـــب ــب   خـ ــــ ـــــ ــــ ـــــرو زجـ ـــــ ــــ ــ ـــ   ١مھ ببینیم قد رعنایت                 تــایـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــب ــ ی رایتب                ت شوم دندان طالییــــقربانھ ـ   می کنم خواستگاره را

ــــــــزار بـــــه                ر خواستگار خ خوش بیارهــــاگ ـــــــــی کـــــار مــــ   نم شکر الــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــــــــــب ــ ــ ـــــــــ ــ ـــــــھ قربـ ـــــم                تـــــــــایــــــــرس دپستـــــــــق انــــــ ـــــ   کالیت  اــــــــــــــــک ر ــــگشتھ ام ب شق اع ھـ
  ایتـخودت نامزد شدی شیش بھ ج                عاشق شدم نیستم پشیمان کھ ھــــــــــــم

۞   ۞   ۞  
ــــب ـ ــــربـــــــــق  ھـــــ ــــ ـ ــــــــمو شــــــــه  انــ ـــ   چطور خوب آمدی هیچکس ندیدت                ال سفیدتـ

ــــــــــــور خــــــــطــچ ــ ــــــوب آمــ ـــب                دی از راه دوریـــــ ــــــ ــ ــــربـــــق ھـ ـــــ ــــخ انــ   آفریدت  ھــــــــــــــــــک  داییــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــب ــــ ـــ ـــپای  کھ در  یـــی ترســـــنم                هموارموار بھ ــی هھ کوچھ می رو ـــــ ــ   ارـــــد خــــت خلـ
ـــــی  چشم  ال ـــــ ـــــک   ارتــ ـــــــــــگ   ور ــــــــ ــــنم                رددــــــــــــــــ ـــــــت کـــرد برایــــی خـ ـــــوش بلغــ   ٣،  ٢ار ــــ

۞   ۞   ۞  
ـــل ببلب ـــــخــتسر  ھ ـــــ ــ ــــــ ـــــمـــــلیــــــس ت ـ ــ ـــــ ـــــــــل  ز وطن  ٤ خارای                 ان خشــــ ـــری  وحــــ ــــ ــ   ٥ان خشــــــــــحـــ

ـــی ــــ   ٨خش ٧و کنان صد کاشکی گدا می شد                 می کد ٦پاچایی   رـــــــھ مصـــھ بــــــــوسف کـــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــبلب ــــ ـــ ـــی                ؟ل بھ سر چشمھ چھ کار آمده ییــ ــآم  کارـبھ ش ا ـی  شدی تشنھاـ   ؟یـــــده یــــ
ـــــــن ـــــــ ــ ــــدی                آمده یم  بھ شکار یتشنھ شدم ن یـ ـــھ شــوانـ ــــــــــدم دیــ ـــــــــــار آمـــدن یــــ ــــده یـ ــ ــــ   ٩مــ
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  :ویا
  آمده ام دم بھ دیدن  یارشیا تشنھ                 آمده ام بلبل چھ کند کھ بھ شکار 

  ده امــــــآم  یار  دیدن  شدم  رـــــدلگی                نی تشنھ شدم نی بھ شکارآمده ام
۞   ۞   ۞  

ــــــبل ــــــبل تــ ـــــــــھ بنـــــ ـــــ ــ   وز ـکھ وخت نازست هندم ھ ای صبح ن                 وز ـهن  درازست  ال شوـــــــ
ــــــپروین تھ برو بج ـــ ـــ ــــ ـــــــــع قصھ  ای                 اشـــــای خد ساکن بــ ـــــــ   ١هنوز   درازست  اشقانـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــب ابدی ـــــــلنــــــب ــــــلنـ ــــــدی جـــ ــای نــ ـــــــ   ای نازی جراب های پنبھ ای بھ پ                ازی ـ

  ومی شمــــازی من خو یاری تــــالا ن                شمل بریــــــــل گــراب پنبھ ای گـــــــج
۞   ۞   ۞  

ــــبنال ـــ ـــــم  درد  مـــــ ـــــــ ــــــن کمتـــــ ــــــــر نم شـــ   گل بھ من میسر نم شھ زمستان                ھــ
ـــــاگ ــــ ــــ ــــــــــر چنھ اـــــــــــــ ـــ ــــ ـــــک  دل ای مالمت                تمالمد کنم دل را ـ ـــــــ ـــــــ   ٢نم شھ  افرـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــــھ سون                 ی روی جانانھء منایالق مبھ    خانۀ من ٣نم آیـــی بــــ

ــــــارک مالا ای یـ                باشھ بھ دنبالت بھ هرجادلم  ــ ـــــ ــــــــــ ــــۀ منیخـ ــ   ٤ــانـــــ
  :ویا

ـــــــب آیینم                 بھ ایالق می روی جانانھ من   ھ سوی خانھ منـ
ــــاتی نداری  ـــــ ــ ـــــــ ـــــ ــــــــالا ای ی                ر عاشق التفــــ ــــــنیکداارک ـ ـــــ ـ   ٥من ۀـــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــب ـــــــ   تـــایت دراز اســــــــدت کلولھ و  موهــــق                از استبیسا بامها ین امهاب ھ اینـــــ
  کشت مرا  خدا غرقت کند عشقت                پس گوش لھ و موهایت لو ـــــدت کــــــــــق

۞   ۞   ۞  
ی    بیادر جان است گل من ۀنـــــشب خی                چراغان است گل منبھ این حوی

ــــــــن ــ ــ ـــــ ـــــــ   بھ گریان است گل منم ـو چشماند                بپوشم   اوغانی     تــرخ    دارمـــــ
۞   ۞   ۞  

  کشت هت مر اکند عشق  غرقت  داـــخ                پشت روی دستایت پس می بھ این راه
ــــــک  تــــــــــغرق دا ـــــــــخ ـــ ــــــــ ی   نھـــ ـــــــبھ زی                نم   چ ــــ ـ   کشت هر ت ماـــــــــر چادری چشمـــــ
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ــــکــچم و  ل ـــــیـــــــــما                راه می روی ای راه ره قربان نبھ ای ـــراره قــــــــی گیــ   ربانـــــــ
ــــــل و چمکـــــــمیا ــیـــلــــی گــ ـــــــــــــــــــرای طــ ـ ـــــب                ییالـــــــ ــ   انـــــادری چشما ره قربـــــــــــر چـــــــــھ زیـ

۞   ۞   ۞  
ــــــنم پ                روی هموار هموار بھ این راه می ــــفـــــــش ر ـ   مارـــــیــب  درد  ایــ

ـــفـــــــــــش                باشھ  چھ  اری ــــبیم ای درد ـــــفـــــــش ـــی  دیدن یمار ـــای درد بــــ   ارــــــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ن خـــــم                نداری   داری  کوچھ گذر  بھ ای ــــــره کش ــ   ور داری نداری ــــــ
ن ب ن بھ پیشمـــــمره کش   ٢ داری نداری  ١لمــبھ زخم مھ م                !یا بنش

۞   ۞   ۞  
   کنم منرا د دو تا دخ بخو                 بھ این کوچھ بجل بازی کنم من

ـــدو ت ــا دخ بـــــــــ ــــــــانــــــــــــــر خـــــــنظر ب                ھ نم شھ مھ راـ ـ   م منـــھ قا کنـ
۞   ۞   ۞  

م رفت و ر ـوچھ مبھ این ک ـــــــــــج                کھ دل   وانی و غرورم از سرم رفتـ
  چکنم یار از برم رفت ل دنیارهما                ف منـــــــــــــــــــــاگر رفت مال دنیا از ک

۞   ۞   ۞  
ـــــــب ــ ال بـــــــــــــــــــــــھ بـ ــــل                ید دارمـــــــــدخشان  ــ ــ ــــــک و دل بیمیــــــــشـخ بـ   دارم ٣دــ

ـــخ ـــــــد کــــــــور آمـــ ـ ــــھ یــ ــ ـ   ٤لب خشک وخجالت پس بگردم                ار مردمــــارت یــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــقــشبھ ـب   ؟مھ کھ ناجور شدم چرا نم آیی                یاـــــــــال مــک خـال یـــــاب طــ
ـــــــــچھ ـــــــــــروان ـــــــــــــکنون ــ ـ ـــــــــچرا بھ موت                ٥اوایی م جازــــــ ــ   ٦سرویس نم آیی رـــــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــجست  اــــــپ  بھ                دـــــشبنم آم  کھ  دمـب  ٧او خشـــبھ خ ی م ــــــــــ   آمدنی  م ار ـــــــــــیو

ـــــب ــ ــپا جستم کـ   ٨چطور غم بود کھ باالی غم آمد                خود ندیدم ار ــــــــھ یــــــــ
  

     
        .بی امید: بیمید -٣         .در جرم و فیض آباد  -٢        .مرحم: Malaamملم  -١ 
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  ٢١٣                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  یل خیشاوه داری بس ۀدرین پنب                اری د ۀای سفیدت کّر ھ دستــب
ــــــش  ال ـــــــظ  وی ــــــ ــ ـــــاملـــ ه  تـــــــ ـــاز گرمی ب  کھ  مانھ  نم                بم   ر آییـ

۞   ۞   ۞  
ـــــھ زیـــــــب ــــر قصـــ من رسیدمـــــــ   کھ دل ناز می کرد من شنیدم                ر دل

ـــــــوزد مفـبس   ممیکشید ناز دل  خود من کھ                یاــت خـــــــــل ودســ
۞   ۞   ۞  

ی                 یـــروان بھ شانھ کوزه پشت آو    ـــیـــنــــدان ز حال عاشقان چ
ـــــدنبال  بھ                نمــببیتاده شورویت ــــــــدمی اس ــ ــــدوان  ت مرا تاکیـــ   ١یـ

۞   ۞   ۞  
  کنم ابرو کمندست  ٢  رو سیلبھ اـــب                ھ قدش سیل کنم قدش بلندستـــــب

ــتم                ان پیالھبھ چشمان سیل کنم چشم ـــ   ٤عاشق پسندست ٣انکش ــام جـــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــب ــ   انمـــشمال کاکالیت می زد بھ ج                مانمـل رفتنت نیستھ گـــابــــھ کـ
ـــــــک ت ناجور یال ــــکاـک  شمال ـــــ ــــــب                دهر ـــــ ـــــــشده دارو ـ   ٥ان جانمـــــــــوه درمـ

۞   ۞   ۞  
ــــب ــی نایتوی نشستـج ھ لوـ ـــ ــــادم آمـ ــــــت یــــــ سخنایـــــن گفـخــــــس                دــ   دــــــادم آمــــ

ـــــب                ؟دیـــسخن گف سخن ای کھ شنی ـــــ ـــــ ــــ ــ ــــھ لـ ـــ ـ  تایو خندیدنـ ــــ ــ ــ ــــآم  ادمیـ   ٦دــــ
۞   ۞   ۞  

ـــب                شب کھ من بیدار می شمبھ نصف  ــــــــ ـــــــ ـــــــس  ھــــ ـی  راقــــــف  ودایــــــــ ــــــــ   مـــشـار میـــــــ
ـــــــــب ــــــــس  ھـــــ ــــــف  ودایـــــــــ ــ ین ار ــــــــی   راقــــ ـــھ جـــــــــــب                ش ــــــــ ــــــــان تندرست بیمـــــــ ــ   ار می شمــ

۞   ۞   ۞  
ــــسفیدت خ ۀر سینـــــــس                سیماب دادی   مرا   شب   بھ نیم   واب دادیـــــ

ـــب   ھنـــتش   البــــــــگ                ینش واب ــر سینھ سفیدت خـــس ـــ ــــ ـــ   آب دادی  ودمـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــب ــ ـــــھ هـ ـــ ـــــوا مـ ـ ــــروه ک   یــ ــــب                کبوتر  وک  وـ ــ ـــــھ حمـ ـــــام می روه مــــــ ــ ـ ـــــادر و دخـــــ ــــــ   ـــــــ
ــــــــخ ــــ ــــداوندا مـ ــــ ـــــ ــ ــــ ـــ ن ـره شـ ــــزن                انگردب ٧اه ـــــ ـ ــــ ــــ ـــــــــم چــــــ ــ ـــ ــــــــرخ و بـــ ــــگـ   ٨ ـــم راه دخــــ

    
  .درکشم و جرم -٤        .تصغ جان او: Jaanakashجانکش -٣     . نگاه: Sailسیل -٢         .درکشم و جرم -١
ن  -٧   .    کشمدرجرم و  -٦     .   در فیض آباد  وجرم -٥ ی از پرنده: شاه   .درکشم و فیض آباد -٨         .نو
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  ٢١٤                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــغــب                رضایم  بھ هر جایت کھ می گویی ـــ ـ ـــــ ـــــ ــــــواک  لـــ   پیش تھ بیایم  ھــــــــــــک  نـــ
ـــــــــاز آن ت                بلندی   آن بام    ھـب  تھ کھ اس ــــ ــــ ـ   ١ پایم  دو   شکندن کھ  رسمـ

۞   ۞   ۞  
ــــار آم ـــــد کــ ــــد گـھ شــــ ــ    و خرم یار جانیـجهان  شد س                ل ارغوانیــ

ــــــب ــ ـــیـ ــــــا یکـ ــــ ـــم ھ آخر ـک                س شکوفھ  دم کنیمــــ ــ ـــ   دگانیـاین زن گذرد  یــ
۞   ۞   ۞  

ــــآم ار ـــ ــــچ  دـ ا را ـــــ ــــا هــــــیـب                ردیمــــــــــــگــــــب  ت ـــــ ــــ   بگردیم  یکجا ما دوی  ر ـ
لو بھ ـبیا دس   لب دریا بگردیم ،دشتبھ باغ و                 لو بھ دست 

۞   ۞   ۞  
ـــار آم   ھ نگار جانتبھ زیر شاخ گل شیش                نطوفا ردهــــــــــــوفھ کـــــد شکـــــــ

ــــــــــرگ گـارد بـبب ان استشگوفھ پیش رویش                 ل بھ روی یار جانـــــــ   ح
۞   ۞   ۞  

ــار ش ــــ ـ ـــــــ ــــــــــش  الرهــــــگ ،دهـ ـــــــدت بـروی سفی                هزد بنمـ   هھ من غمزدــــــــــــ
  ٣زده سر سیھ دانھ دانھ   خال                 ٢ من بھ جمال تھ نظر می کنم

۞   ۞   ۞  
ــــــچ                مبگرد  شیدا  من  کھ  دـــآم ار    بگردم  دریا  لوی قمری در   وــ

ا بگ                وکچھو قمر ی بالوی دریای کـــــچ ن چطور ت ــــــمن مسک   ٤ردمـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــد گـــــــار آم ــــ ـــــ ــ ـــــرع  لـــــــ ـــ ــــ ــــــــ ــــنا کــ ــــــــ ـــــ ــــــــه                ؟شد جاـ ـــــا گـــنـــــرع  مانـــــ ــــ ـــــــل زیـــ ـــبــ ـــــ ـــــــک اــ   ؟شد جاـ
ـــــگ ـــل رعـــــــــ ــــــنا و زیـــــــــــــــ ـــبــــ ـــــــایــ ـــ ــ ــــــم تــ ـ ـــو بــ ــــــ ـ ــ   ؟کجا شد یمهمان عشق و محبت ها                ودیــــ

۞   ۞   ۞  
ــار آم   نیامد لعذار منــــد گــــــــــــگل آم                نیامد   نــــــــــــــــم ار  دــــــــ

ــــــــکھ یارم در کن                منان نا بود گردندــال دش   نیامد ار منــــــ
۞   ۞   ۞  

  
                 

ی نطر کرده ام، ن استعمال می شود" نظر می کنم" بھ عوض  -٢      .در فیض َآباد -١ در جرم  -٣   .گا
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  ٢١٥                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  تادـــــــــــــــــــفا بلبل جان بھ شوری لــــــــــزگ                تادـــــــــــــــــــار آمد بھ چشم من گل اف
  ی از سنبل افتادتھ یشبھ دستم ر                 ر استاــــــــــــــــــــــــــــــــنگ  زلف  م آشفتھـــــــــدل

۞   ۞   ۞  
  رخنده می شملب پ ربانــبھ ق                ده می شمبن  از در در آی ھـگا

ـــج                باشم سالھ صد ن مردهـــاگر م   شم مالت راببینم زنده میـــــــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــب ــ ــــــــــــم و   زن  ٢ ارف                کنیم ١ی ــــــــــــــــــــــی تـــــھ تـــــــــــا و تــــــــــــیا مــــــــــیا بـ ـ ــــــــــــــــــد مر ــــ ـ ـــــت ھـــ   کنیم ی ــاکـ
ــــخ ــــــــ ــ ــــــــور آمـ ـــــــــــــد کـــ ـ ــــــــــــــــ ـــ   ٤، ٣خشک و خجالت پس بگردم  و ل                ھ اس مال مردمـ

۞   ۞   ۞  
ـــــب ــــــ ــ ــــــــــب هد   اـــــــــــــبی  یا ـ ــ ـــــــت                رمــ ــ   برم    می   مزار   رهـ

  ٦جوره پایزار می خرم                ٥ای خشرویت ـــــبھ پای
۞   ۞   ۞  

ن بیا ـــــــــت بش ـــ ــــــــــــــ ین سخن گوی  ل ــــــــبلب  دوم ای                گوی اول ای وطن  وـ   ش
ن یکایک را بھ من گوی ـــــــــــــــبی                دل با تھ می گفت سخن های کھ   ٧ا بش

۞   ۞   ۞  
ـــــاز شام شــــــــنم                جان ندارم   وـــــــاز ت  بھ  جانا ا ـبی ـ ــ ــ   ده مهمان ندارمـــــ

  مر ندا   انــــــــــــــــــــارم  خدا  درگاه  بھ                نماز شام شده مهمان من باش
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــــا جبی ــ   ندارم  مهمان شده  شام از ـــــــــــــــــــنم                مبی تو جان ندار  انا کھـ
  ٨ارمان ندارم هیچ اه خداـبھ درگ                شام شده مهمان ماباــــــــــــــــش ز نما

  
  
ن می آغازند اطفال کھ تازه این لغت بیش برای( گشتار، رفتار: تی تی  -١ استعمال می گردد در  براه رف
دو بی ها محصول گفتار یک یا چند : تذکر -٣      .حرف: ارف -٢      ) .ینجا نسبت نازکی یار ذکر گردیدا

.  شودخاص دو بی دیده نم و وزن ویژه خصوصیات در دو بی ها چنانکھ دیده می شود بعضاً . نفراست
ن دو بیت مختلف باشد کھ  علت آن هم شاید یکجا و ضم هر دو از هم معلوم  ۀرابطدقت اندک بھ ساخ

از اینکھ گفتار از مردم است و باید . دو بی فوق هر دو خصوصیات متذکره مشاهده می شوددر . می شود
                              .درجرم و کشم -٤    .بدان سبب عیناً نوشتھ می گردد. امانت شان از این طریق تحریر گردد

درکشم ، جرم  -٨      .درکشم و جرم - ٧      .در جرم و فیض آباد  - ٦       .خوشرویت: Xashroyay  خشرویت -٥
  .و فیض آباد
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  ٢١٦                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــب ــــــان نمام شده مهـــــــــنماز ش                دارمـــــــیا جانا کھ بی تو جان نـ   دارمـــــــ
ــــــب                رمشوی مهمان یا شو ١اگھ اک ــ ـــــــــھ درگـ ـ ـــــاه خـ   ٢دا ارمان ندارمـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــج بیا  ـــــــک اــــــــانـــــ ـــانــــــج ھـــــ ـــــ ــ ـــبن  مرـــــــــــک                را بگردم  تـــ ـــ ـــــ ـــــــ ـــمی دـــ ــــــــ ــــب  را  انتـ ـــگــــــ ــ   ردمـــــــ
ــــــر بس بــــــکم ـ ن مـــ ـــھ قصد کش ـــ ــــــــ   ٣بھ خون جوالن کنم گرد تھ گردم                نــ

۞   ۞   ۞  
ـــــب ــــج  یاـــــ ــــ ــــ ــــب  و  انــ ـــــــ ـــ ـــــــو ب  معــــــــــــش  بیا                 انھ منـانــــیا جـ ـــ ـــــــیا پــ ـــ ــ ـــــ   روانھ منـــ

ی و صد پر  ـــــــھ پــــــــچ                وانھ داری تویک شم ــــــروای من دیـ ــــوانــ   ھ داری ـــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــب ــــــــــج یا ـــــ ـــب  و  انـ ـــــج  یاــــــ ــــــــ ــــب                انانھ منــــ ــ ــــب  و  عــمــــــــش یاــــ ـــ ـــیــ ــــــــپ  اــ ـــــــ   روانھ منـ
ــــھ پــــــــچ                داری روانھ ـپ  زاره ییک شم  تو ــــــ ــــروای من بیچـ ـــ ــــ   ٤اره داری ــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــب ــــ ــــ ـــ ــ ـــــرایــب  دل  یاـ ـــــ ی   مــ   کن  زرگری  یم چکش بردار برا                نـــک  دل

ن م                لکش بردار برو در شهر کابـــــــــچ ی کنــخودت نگ   را انگش
۞   ۞   ۞  

ــــــــب ــ ـــــی ھـ ـــ ــ ـــــــــمرح  ارانـ ــــــــکردی  باـ ـــ ــ ـــ ــــب                رفتیم و  مـ ــ ـــــــان و دل دعـــــــھ جـ ــ ــــــــا کردیــ   فتیمم و ر ـ
ـــــا ده حقش                می داشت مان یاری کھ ما را دوسته ــــ ـ ــــدع مـــ   ٥ا کردیم و رفتیمــــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــبی ــــکن الا هللا کھ ذکر اــ ــ   م گلـــیا کنیـــدن  ا کھ ترک ایـــبی                لـــــــگ  یمــــــ
ی پوشیم کالھ های ـــب ــــکنیم گ هللا   رسول  با توکل                رسم فق   ٦لـــــ

  :ویا
ـــــــنیـــــــک  الا هللا کھ ذکر بیا ـ ـــــن دنیـــــــــبیا کھ ترک ای                ل ـــگ   مــ   ا کنیم گلــــ

ـــــی رسیبپوشیم جامھ  ــــ ــــب را   توکل                ی فق م ــــ ــ   لـگم نیــک جان هللا   اـــــ
۞   ۞   ۞  

  من دامن تو و   بگ  مرا  دست و ــت                از این والیت من و تو یمو بر  کھ  بیا
ــــت                بیمار شویم جایی برسیم کھ هر دو    ٧ و من از غم توکاز غم بی وــــــــــــ

                                   
      .درکشم ، جرم و فیض آباد -٤     .  درجرم و فیض آباد -٣    .درکشم -٢    .  یک: Akاک   -١
  .درکشم، جرم و فیض آباد - ٧       .درجرم، فیض آبادو کشم -٦       .درکشم و فیض آباد -٥
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  ٢١٧                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــبیا کھ روی ــ ـ ـــــــــــــــب  هسر                 ا رویت ببانمھ بــ ــ   ببانم  ویتـزان  االیـ
ــــــلبھ ب                باالی زانویت چھ باشھسره    الب خوشبویت ببانمــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــب ــــــــــــــک ایـ ــ ــ ـــ   ل چیندم بھ دامانت گذارمـــــکھ گ                نت گذارمزلفا بھ سر ھــــــــــ

ـــــــــــــبیا ک                دم بھ دامانت نگنجدکھ گل چین ــ ـــــــ ــ ــ   قربانت گذارم ھ جان بھــ
۞   ۞   ۞  

ـــبی ـــــــــاس زار ھـــــــــا کــــ ــ ــ   دل من  تمـــــــــــار اســـــــــبیم  زغم                من دل تمـ
ــــــــحوال خا  نم پر ز  ـ   ١ار گشتم دل منو بھ بس خ                مرابـــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــمان یک ی بیاکھ هر ده ــ ــــــــپ   درون                باشیمار ــ ـــــــــــان  ردهــــــــــــــ ــ ـــ ـــــب  ارـــــــــ   اشیمــــــــــــــ

ـــــــــپ درون ــــــــــــــــــ   ٣باشیم  ٢ویدار  گ وگ در خا                رینـــــــــــــــــشی   ارــــــــــــــــــــــان  ردهـ
۞   ۞   ۞  

ی چی                گذارم  انتــــسام  بھ سر  بیاکھ   گذارم انتــــــدام ھـــــــب ندهگ
ی چینده   ٤بیا کھ جان بھ قربانت گذارم                امانت نگنجدھ دـــــب گ

۞   ۞   ۞  
  باش    من    افکار    خاطر    سانی                دلدار من باش    بدن    ازکــــــن    بیا
ــــس ین زبـــــــــ ــــــــــــیمار من بــب ای دل بـــــــیــــــطب                انیرت گردم بھ صد ش ــ   ٥اشــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــرا اس بھ اصل خدتھ مغچ                 مھ دیگھ دور  جان مشو ایار ـــــــبیا ی ــ ـ   ٦ رورــــــ
طفــس بھ   ٧تھ رنجور     ایـــجف   ای  استم کھ                تھ بنمای ویم یک نگاه لُ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــبیگانھ اگ ــ   اندیش منست دگرخویش جفا کند ب                ویش منستـــــــــر وفا کند خــ

ــــــگ ــــــــ   ٨وش مخالفت کند نیش منستـــــور ن                د تریاق استر موافقت کنــر زهـــــــــــــــ
  
                       

  .درکشم و جرم -٤      .درفیض آباد، کشم و جرم -٣      .بیدار: ویدار -٢      .درکشم، جرم وفیض آباد -١
را استعمال " Maghmor"مغمور " لغت " مغرور "بع عوض کلمھ  -٦      .درکشم ، جرم و فیض آباد -٥

  .درجرم، فیض آباد و کشم -٨       .درجرم و فیض آباد -٧        .و مغمور هم مراد از مغرور استکنند 
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  ٢١٨                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  ﴾پ  ﴿
  

ن اس ـــــــــــب                تـــــــــــپدر خوب است و مادر نازن ــ ــــــــــــن اســـیــــــــــروی زم  ءوهــــــــــمی  رادرـ   تــ
ـــــــب                ر استخوا   مقصود ۀبرادر سنگ شا ــ ـــــــــــوت خـــــــاقــــــھ یــــــــدان  رادرـ ـ   وار استــــــ

۞   ۞   ۞  
  بروت  هد اندمــــم  ھخال                توتخانت یکھ   پشت

ــــدی ــ ــــــــــگـــ ــ ـ لوتکشتھ شوم د                ندارم  ارمان ر ــــ   ه 
۞   ۞   ۞  

ـــــرستـــــــپ   را با درد و غم دمساز کردیــــم                کردی  پرواز  مـــــــــــوی دلـ
ــانـــــــــــبیگ  راـــــچ                توکھ عمری وفا دار  مھ بودی   کردی  ازــــآغ  یـــــــگــ

۞   ۞   ۞  
ــــپودینھ ه   ده باشھــدارم زن  کھ  ری ددا دو                 ھا لب جوی تازه باشـــــ

  اشھـــــــجان کندنم ایستاده بسر                 بربرا  لـا گـــــــب و   دارم  ری ادد  دو
۞   ۞   ۞  

  ﴾ ت ﴿
  

ــــت ــ ـــــــــانــــقـــــــالـ ــــت  ھـ ــ ـ ــــــب  رهــــــــخ ھــــمچــچ                ھــــــــــــــالشـــــ ــ   ھـشـالـ
ین ج                صیب باشھ می بینمن ــــش   ١ھانھ یار شـــ

۞   ۞   ۞  
ــــــت ــ   را شمع و مرا پروانھ گویندــــــــتنانھ گویند               را جان و مرا جاـ

ــــــــــــت ــ ی مرا بـ   مرا از عشق تو دیوانھ گویند                یچاره مجنون را لی
۞   ۞   ۞  

ـــــت ــ ــــش اغ ــــــــــک بـــــت کـ ــــیــفت                یــــــــاهـــــــــ   یـــــــــــــــــــــیایــــــان بـــــــــشـاک کـ
ـــــــــــی بــــــک                خ جانجونم صدقت د   بیایی   ھــــــــــــــــــــــاشد کـ

  
  .درجرم -١
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  ٢١٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــــب                ستای دور بفر تھ کھ دوری خطی  ــ   زود بفرست  اصدی وــــــــــــــــر قــــــــده بـ
ـــــــــــــب ــ ـــــــای خشت را زود بفـــــــــــــنــــــــسخ                باد  ای  چابک  صدی  قا ده برـ ــ   ١رستـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــآخ  ردیــــــــــــک اول بی وفاییتو  ـ ــــــــــ ــ ــــــــــــدابھ دل میل                 رـ ــ ـ   یی کردی آخرجــــ
ــــــــھ مـــــــــب هدایی ر ــــــداخ جــــــبین ــ نـ   آخر   کردی   آشنایی   ناکس  بھ                 اب

۞   ۞   ۞  
  ک گلگم می ه ر ب و روز مــــش                لــگ  ک  می   و تبسم   تولبخند

ــــــرا رسوای مــــــــــم                ی نیستاگر  میل دلت در عاشق ــــردم می ک گــ   لــ
۞   ۞   ۞  

  

  ﴾ ج ﴿
  

ـــــناــــــــج ــــــس ن طـــــــزخا  ــــ ــ ــــــش  رو  کو ــ ـــــ ـــــــــگ رنگ                ای  دهــ ــــــنس  لـــ ـــــــل رینـ ــ ــــــــش وـــــــج بـ   ای  دهــــ
ـــــــم ـــــــن پیش خــ ـ ــــراد می طــــی مـــمدا اــ ـــلبـــ ــــ ـــــ   ٢چار ابرو شده ای کھ چون جان ندهم                مــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــب                جان است نانھ بھ مــجان ــ   اغش بمھ بستان استـ

  ٣ھ زمستان استـــــــگفتا ک                ردمـک  بغلش   ده   دست
۞   ۞   ۞  

ــــانــــــــج ــ ـ ـــخ ار   ھـــــــــانـ ــــــــ ــ   ن بی تو حیات  زندگی را چھ کنمــــم                کنم چھ را  رمیـ
  کنم  را چھ  ق  غم  عمر دراز  من                و همھ عمر دراز می طلبندـــــــــمردم خ

۞   ۞   ۞  
ــــانـــــــج ــ ـ   کنم  چھ  را  کس  تمام  ۀزد  بد نام                ھ کنمــچ ان بلهوس را ـــــــــــانھ جــ

  ٤را چھ کنم ای شاخ نبات پر مگس                اخ نباتــــــــــارک شــــــــمردم می گھ کھ ی
     

  .درکشم و فیض آباد -٢           .درجرم  -١
  .درکشم و جرم -٣
  .درجرم ،  کشم و فیض آباد -٤
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  ٢٢٠                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــــــــــج ــــ ــ ـــــــانــــــــــــانـــــــــــ ـــــــیـــن ء ھـ ــــو شیشتھ                روزی م ـــــــ ــــچ تـ   ؟ی دوزیـــــھ مـ
ــــــو مــــــــــــت ١اق ـــــــــــپـــــلـــــــــــق ـــ ــ ـ ـــــی ســــــــــو مـــــق تــــــدر عش                موز دــــــیـــــــ   ٢وزم ــــ

۞   ۞   ۞  
  ای  تــپایان  رفتنای  براه شدم  دلگ                ای  انتــبرج  من  جانک  من جانانۀ 

  م نامت ایده برگهای گل سوری نوشت                پیامت ای کنم   کھ  نیافتم  ره  ک
  :ویا

ای  دلگ شدم براه                 نانھ کھ جان جانکم بم جانتجا انت رفت   پا
  نامت  نویسم  سوری  با برگ گل                پیغامت  کنم کھ   نیافتیم را کس

۞   ۞   ۞  
ـــتر می ف جانانھ گکم پستھ    ـــ ـــــــه بال لب دخ ــــــــــخ                ھروشــ   روشھھ زر می فـــ

ه نیس و نـــــــــخ ـــدا بگ ــــاداری مـــــ ـــــــ ــــ   همسایھ منم جای دیگر می فروشھ                رهـــ
۞   ۞   ۞  

  ی دارمـــسھ برگھ و اللھ زاره دوست م                ی دارمـــــــــــکم شماره دوست مجانانھ گ
ـــــــــب ھ زار در ــــرگھ و اللــــھ بـــــــــس ـــــاغ شــ ــ ــــــمــ   اره دوست می دارمـــشم جانانھ فقط                اـ

۞   ۞   ۞  
ــــــــکم قــــــجانانھ گ ــ ـ ــــروی کجت بـــــــاب                مانھ دت بھ نی میــــ ـ ــــ ـــــھ ماه نـ ـــــ   و می مانھــــــ

ن تو سر می مانھ   انھــــــــتو در می م با نازو کرشمھ های                هر کس کھ بھ بال
۞   ۞   ۞  

ــــانھ گکم مـــــجان ـــــــــ ــــرا بخود یــــ ـــــــس                ار بگـــ ـــرا از سر دیـــــــــــوغات مــ ـــــ ــــ   وار بگـــــــ
ن اگر کم باشد ـــت                سوغات من مسک ــــــ ــ ـــــــدنم خـــــآما ـــ ــیـــوده بـــــــ ـــ ـــــگـــــدار بـــ   ــــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــاس ٣ن درون فیضا واد ــــــــــم ءجانانھ ـــــــــمرغ دل م                تـــ ـــــه فهمیشھ دن ـ ــ ــــریــ   اد استـــ

ـــای ب ــــــار خـــــ ـ ــــــــــدا مـــ ـــــب هر ــ ـــ ــــــھ وطن بـــــــ   ٤ده وطن دلشاد است کھ خش عمر ک                رسانـــ
  
ا قلپاق " Changچنگ ها " بھ دو مع آمده : Qalpaaghیا قلپاغ : Qalpaaqقلپاق  -١ طایفھ ای از ترکی زبا

ا" شاکاله " را بھ مع  ی دیگر از ترکی زبا بھ مع پلک  اغقباق یا قو  کاله سر استعمال می کنند  و بر
ن چشم و ابرو قرار دارد  !یع قاش تر مکن! قواغ ساملھ: مثالً  چشم یا پرده استعمال باالی چشم کھ ب

و  قلپاق در ترکی   .است دموجو " قره قلپاقستان " می نمایند، یک جمهوری خود مختاری در اوزبکستان بنام
  .درجرم -٢    .بمع کاله است و قره قلپاق بمع کاله سیاه است

اوات -٣   .درجرم ، فیض آباد و کشم -٤          .بدخشان والیت فیض آباد یع مرکز : فیضاواد یا ف
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ــــج ـــــ ـــ ـــ ــــن خــــم ءانھــــانــــــ ـ ــــــھ ســـــانــــــ ــ ـــــــ ــــــــــم                داری   ر راهـــ ـــــــرغـ ــ ــــــی شاو ــــ ـــر بــــــــــوی نظـــــــــ ـــ   ھ دریا داری ــــــ
ه شـــــــم                وی بھ جوی ــی شوی غوطھ خوری جمرغاو  ـــــن س ـــو ب جـــــــورا ببینم لــــــوم تــــ   ی ــ

۞   ۞   ۞  
ـــدایــــــــــج ــــــش نـــــــــــی آتـ ــــ ــــــ   نیم است جدایی ها دو  دست دل ای                است ١ میار جحـــ
ـــــج ـــــــ ـــــــــدایـ ـــــــ ــیــی شــــ ــ ــــــــــر را روبـــ ــــــاه ســـــ ـــ ـــــــــ ـــــــج                ازدـ ــدایـــــــ ـــ ـــــــ ــمــــــی عـ ــــــــــــر را کـــــــ ــــــ   ٢اه سازد ـوتـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــرم کرد جدایی خـــــــاک ـــــر سـ ـــــــــرم کرد                عالم بــــــ ـــ ــ ـــال و پــ ــــت مرغ بی بــــ   هــــوایـــ

ـــــــرد                مرا گفتندی صبوری کن صبــوری ـــــر سرم کـــ ـ   صبوری خاک عالم بـ
۞   ۞   ۞  

ــــصدقھ ج ٣جرمھ  ــ ــرم کــ م                 صدقھ ال نھــــــــــ ـــــزی دُ ـــــــت کر ـ ـــوت ز ن جـــ ــ ـــــوانھ صــــ ــــدقـ   ھــ
ال غزل خـــگ                تــده ای زیر توت زن جوان بسیار اس ـــــــــل غنچھ  ــانھ صـــــ   ٤دقھــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــسن                اری ی دو ـــــــم ٥جنجرک  ــ ـــــگ غـــ   ک  واری ــولــ
ــــرتتصدقھ    ٨مـرجان واری  ٧ زیب                شوم ٦ کــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــرواری    سنگ   غولـــــــک   واری                 جنجلـــــک    ـمــــــ
ـــــــان  واری                 صدقھ گردنت شوم ـــ   زیب  مرجـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــوانـــــج ـــمـی ای غـ ــ ــــــت بـ ــــــربـ ــــ ــــــدمی جانی ک                اد دادمــ ـــ ــــــھ می بی فـــــ   ادمــتــــ

  ١٠ھ کو یار تھ ام ده چاه فتادمــــم                کن جوره زلفایت برایم ٩نشیب 

۞   ۞   ۞  
  ھ های بدخشان گشتھ نمیشھده کوچ                شھ  نم اشتھ ـــــــک کدم  تر واری ــــــج

  ھــــــــشــــنمی   تھـــگش  نا ــمــــدش   تـــزدس                نــــده کوچھ های بدخشان است دشم
  

ن  -١       ) .اسم مکان(جرم را : Jarmaجرمھ  -٣  .درکشم ، فیض آباد و جرم  -٢ .دوزخ اصالً  جهنم یا جهیم: Jahinجه
ی جرمسال قبل ٧٠ – ٦٠شتھ های تقریباً درگذ دان، می ل پو  ،قریھ های دشتک، سربازار(، جرم کالن یع مرکز ولسوا
ن باغ این آدم وآن نفر وجود نداشت بھ ههمھ یک تکھ باغ و ...) نوا و ن سبب درختان توت بود یع هیچ دیواری ب م

ی بد               .ده آن زیبایی را از دست داده استمنظر اعمار گردیجرم کالن بسیار زیبا بود، حاالکھ همھ جای دیوارهای گ
گلهای زیبای خود رو بھ رنگ های سرخ و آبی بھ بلندی وقامت تقریباً یک و جب، : Janjarakجنجرک - ٥   .در جرم -٤

اهنت: Kartatکرتت  -٦  .وجھ تشبیھ آن سب دارد کھ غوزه این نوع گل بمانند مروارید است    .پ
ن: Nashaybنشیب  - ٩   .کشم، جرم -٨زیبش     :Zaywash  زیوش -٧    .در فیض آباد، کشم و جرم – ١٠    .پائ
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ـــــــــمشک و ک ١ جیبتنھ ـــــــل مــچشمت مث دو                 افور است گل منـــــ   امور است گل منـ
ــــان چـــــــــــــــــام لوی قومندانـــ ن    ٢ اپور است گل منـــــــــــشل ـــــــــــالیت مثــــــــــک                وکی نش

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ چ ﴿
  

ـــــچ ن س                اال دره رهــــــد چــــــــرحــــاال دره ره ســـــــــــــــ ـــــــگ زیبا ره و بـــــــــکش   ھ رهــردن رمــ
زا ب   ٥نھ تمام کوه و دره ره ــــــــــــــــــک ٤ غلبال                ره ٣ھ ــگو سوار شوه اسپ الــم

۞   ۞   ۞  
  ش کنمھبآتش بھ درون دل غرم                مھھ جنبش کنباـپ و  ندــــــــبل یالیاــــــچ

مبتم بروم از رخ او بوسھ ـگف   گی سگاره کشکش کنمھــــــکافر زن                گ
۞   ۞   ۞  

ــــب                باشمت بوره ای چادر الوان بھ پیال ــ لـ   اشمـوده بــــــــــــاو کنم آســـــــــوت خــــــھ 
ـــــــب ــ لوت خـ ــــــھ  ــ ـ نــانند قمــــــــــاو کنم مـ ــــــــــــھ از شب تــــــــــک                 چ ـ   ا سحر پیچیده باشمـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــرکــــچپ ن اس گــــــــــت دن کـــــــ ـــل مـــــــــلک ن اس گل من                نــــــ   بھ چشمت جوره دورب
ــــــــــموســـــــه ــــھ ای ار بــــــــــک ٦اتی ـ ــ ــــــــ   ٩گل من  ٨ن اس ــــــلکـــــــــک ٧ا دن ـــــــــرفیق                ر آییـ

۞   ۞   ۞  
  چرا غم بر دلم جامی ک یار                ارــــچرا امروز و فردا می ک ی

  چرا از دور تماشا می ک یار                لـــــآتش زدی بر خرمن گ راــــــــچ
  

    
، اسپ الھ یا ابلق عبارت از اس دو  رنگ : Alaالھ  -٣         .درجرم -٢        .درجیبت: Jaybatna ده جیبت -١

هاست کھ دارای دو رن   .گ مشخص و روشن باشد مثالً سیاه و سفید ، سرخ و سفید و غ
        .همان ساع: هموساتی -٦         .درکشم -٥      .غربال ، درینجا بھ مع جستجو کردن: Ghilbaalغلبال  -٤
  .درجرم، فیض آباد و کشم -٩              .است: اس -٨         .دهن: Danدن  -٧
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ـــــــر جا مبتال می  گـــــــبھ ه                می  گل منچرا ای مھ جدا    ل منـــ
ـــــــھ بیمار گـــــــی تین ای دور ــــــم ـــــــــا می  گــــــــطبیب درد م                شتمـــــ   ١ل منـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــچرخ ــ ــــــــــا فلکـ دم والبــــــــک                ردیرا بھ چرخ آو ــــــــــــــا مــ ــــرا بــــــم بُ ــ ــــــلـھ بــــــــــــــ ــ ــ   خ آوردیــ

ین می خردمای کوالب بودم آو  ین ای                ش ـــم آو ش ــــــــ ـــــرا بــ ــ ـ   ٢تلخ آوردی ھ ــ
۞   ۞   ۞  

ـــــد بـــــــــــــــام خــــــــــــــچرا ده  ب   م ـــاه نــــــال من آگـــــــــــــرا ای حـــــــــــــچ                م ــاال نــــــــ
ی نم  ــــــــــــــم مجنون چـــــــــــمن                روز بسوختم ای غم عشقت شو و    ٣را لی

۞   ۞   ۞  
ـــــگت پریــــــرا رنــــــچ ـــده جـــ ــــــــانـــــ ــ ـ ـــــچ                ــروزم امـــــ   سوز ـرا غم می خوری ای یار دلـــــــــــ

ــــــــــعزی                نمانده ٤چرا غم می خوری لفظت  ــــــد تــــــزت می رسـ ــ   ٥ا عید نو روزــ
۞   ۞   ۞  
ــــا مــــــــــرا بھ چـــــــــــرخ آوردی ـــــــا فلکــــ ـ ـــــــخ آوردی                چرخـ   کـــــوالب بـــــــودم مـــــــــرا بـــــــھ بلـــ
ین می خوردم ـــرا بـــــــــــھ تــلــخ  آوردی                کوالب بودم آب ش ین مــــــــ   از آب ش

۞   ۞   ۞  
ونش کنیدچشم اگر تندی کند از ک ـــــھ دیوانـــــــحلق            اسھ ب ـــ ـــــــوش مجنونش کــــــــــــگی درگـ ـــ   نیدــــ

ــــوانــحلقھ دی ــ ی را              یــھ کـــــگی در گوش مجنون تا بــــــــــ ونش کدست لی ید از شهر ب   ٦نید ــــگ
۞   ۞   ۞  

ه بــــــــــــخ                من ءچشمان تھ درد می کنھ دیده ـــــر ســـــــــــرا بـــــــــــوابت ب   نــــــینھ مــــ
ه بھ بوسھ ویدار    بھ تو بینم ومھ فریاد کنمات غآن                 نمــــــک ٧خوابت ب

  :ویا
ه بــــــــــخواب                چشمان تودرد می کند دیده من ــــرابر ســـــــــــت ب ــــینھ مـــــ   نـــــ

ـــــــــــکبیدار  هــره و تور بخوابت ب ــ   نمـــلبت مانم و فریاد ک ھلب را ب                نمـــــ
   

لفظت را معموالً  بھ این شکل تلفظ می کنند  -٤          .ایضاً  -٣           .ایضاً  -٢            .درجرم و فیض آباد -١
  .بیدار: ویدار -٧                .در فیض آباد -٦          .در جرم فیض آبادو کشم -٥             ".Lawzat" لوزت " 
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  ٢٢٤                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  نــــــــــنم مــی بیــــم ارــــــت زلفان تره دو                 ــــی بینم منره خمار مــچشمان ت
ھ فـــر زلـــدر ســــان ــــــــارم                ـھگفتھ اللــــــش تُ ـ ار مــان تـــ   ١ نــــــــــی بینم مـــــره 

۞   ۞   ۞  
ــــ ــ ـ ــــــھ بـــدچشمان تھ درد می کـنـ ــ ــ ــ                مس ـــ ــ ــ ـــی بســــــ ــــــرا مـــــــــ ـــــــــــد چـــــــ   ای درد نـــــــم کـ

ــــــھ دیدنت آمده اممــــــــــن ای رۀ دور بــ   ٢ای کوک خماری ما و شما جوراس                ـــ
  :ویا

ـــچشمان سیاهت م ــــاو درد ن                مس ند بدــی کـــــ ـــــــرد تــــــــــی کـــمــــ ـ   ـھ چرا می بســ
ــــــــــن از ره دور بـــــم ــ ـ ــــھ دیــ   ای کبک خماری مابھ شما جوراس                مه ادـت آمـــدنـــ

۞   ۞   ۞  
ــــریــــر بــــــــــــز سا را ـــــــم                ردانیـــــــــــــــــی گـزماـچشمان خوده بھ ن   رسانیـــــــــی تـــــــــــده مـ

ـــــم ــ   یدیمقصدر مجلس عاشقان نم ر                 رسیدیمــــــی تــر ز سر بریده مــــــــا گــ
۞   ۞   ۞  

  ک خرامان واری ــــراه رفتنکایت کب                ام واری ـــــــھ جـــــــــالــــان داری پیـچشم
ــــــــــــــم  یاددل ـــــــبتره  کایراه رفتن ـ   مــکن داـوده شـــــدل خ رهتــکی بینم                 کنـــ

۞   ۞   ۞  
ــــار تــــــــــــزلفان سیای ت                مان سیای پر خمارت مره کشتچش   شتــره کـــــــارت مـــــــ
ـــــگف   شتــاین دخ شوخ بی قرارت مره ک                تدر ـــــا پــرض کنم بــــــــــــروم عــــــــــتم بـــ

۞   ۞   ۞  
ــ                گردانی  می  ناز  بھ  چشمان سیاه ــ ـــــــارا  ز ســــر  بـ ــــــمــ ــ   انیریده  می  تــــرســ

ـــــره کشت                درتــرض کنم بــــا پـــگفتم بـــــــــــروم عــ ـ   این دخ شوخ بی قرارت مـــ
  :ویا

ــاز می گـچشمان خده بھ ن ـــــــریـــــــــر بـــــــــره ز ســــــــم                نیرداـــــــــ   انیـرســــــده می تــــــ
  ٣موچھ عاشقان نم غلتیدــــــده ک                مترسید می  بریده  سر  ز   گر ھم

۞   ۞   ۞  
  ست ا ه بیند و نسوزد اجو ر ر کس کھ تــــــــــــــه           است گوشۀ چشمت اجو است ٤جوچشمت ا

ـــفــــــق   و   ســـــــفـــــــــق  ده بلبل  ـــم    ســـ ــــلبــــب            شـــــــآت    انـــیـــــ ــــــــفـــوزد و قــــــل سـ   ٥وزد اجو استس نسـ
  
  .کشم، فیض آباد -٥عجب     : اجو -٤      .، فیض آباد و کشمدر جرم -٣      .در جرم -٢    .در کشم و جرم -١
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ــــرا بــینــــ                جو استچشمت اجو است دور چشمت ا ـــ ــ ــــــــر کس تــ ـــــدهـ ـــ ـــــوزد ا ـــ ـــــــــــو استنســـــــ   جـــ
ـــــل  ده ـــــل نســــــــــوزد                ـس  درون آتــــــــشقــفــس  و قـــف  بـــــــــلبــــــــــ ــــتقفس ســـــــــوزد ا و  بلبـ ــــو اســــ   ١جــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــو مـــــــھ کــم                خمت چشم سیھ یی خم ــ ـــ   ردم ای غمتـ

ـــــفـــــ ــــ ـــ ــــــــــامـــــــــیـــــــــــق  روز  رداــــ   ٢ ردنتـــــھ دم گــــــــــــون مــــــخ                تـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــچشمم بھ ره آم ـ ـــــ ــــار شـــــــــــــــــــــت چـــدنــ ــ ـ ــ ــ ــــظــــــگلهای جهان در ن                هدــــــ ـــ ـ ـــــــــرم خــــــــ ــ ـــــــار شـــــ ــ ـ   دهـــــ
ــــگلهای جهان را ب   مانند تو نیست صد شهره بھ شهر گشتم                تـو نیســـــکنم بوی ت وی ــــــ

۞   ۞   ۞  
  چطو رسیل و تماشا می ک یار                رباال می ک یاه رده ر ـــــــــــور پــــــــچط

ــــنم ت ـــ ــ ـــــــردای قـــــــــــر ز فـ ــ ــــیامــ ــــ ــ   مھ می سوزم تماشا می ک یار                تـ
۞   ۞   ۞  

ی کھ هیچ لنگر نداری  ــــرابـــگر عشق مـــــــــــــــم                چطور م ــــــر ســـــــ   اری دـــــــر نـــــ
ــــــر شــــافـــــــــــــگر کــــــــــم                ده دارمـبردی هھ  خو عشق تو ر ـــــــم ــــدی بــ   ی ار اور ندـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــریب اســــــــــغ                 یارـنگ می کچطور مو یایتھ چنگ چ ـــــــــتم ســ ــــ ــــــ یـرم ننگ می کـ ـــ   راــ

ــــریـــــــــــــغ ــــــم بــــتــــــب اســ ــ ــ ـــــــــــــدربار خ ھـ ــــــــــــدا جــ   م جنگ می ک یاریدو سھ روز است کت                انــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــهم                ردانی ای دلچطو ر ناالن و سر گ ــــــــل خوبـــــــــــایــــــیشھ مــ ـــ   ی ای دلانـ
ـــــــــــایل بــــــــترا گفتم مشو م ـ   انی ای دلـــــــــــــھ آخر در بال می مــــــــــــک                انھ خوبــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــشم گــــــاد سودا می کـــــــــــچلم از ب ــ ــ ــــــــــکھ نصوار از ستمها می کشم گ                لـــــ ـ ــ   لــــــ

ــــــــــت را بــــــکس رویــــــــرفتم عـــــــگ ـــــکھ هر ساع                ھ کاغذــــــــــ ــــت بینم آه می کشم گـــــ   لــــ
۞   ۞   ۞  

  مــچلم کش رابھ دوزخ می رسان                مـھ من دود خزانـــــــــک م گفتاـــــــچل
  مــی رسانــم قلم کش را بھ جنت                کھ من شاه جهانم تاــــــــــم گفــــــــــقل

                 
  .در جرم و فیض آباد  -٢        درکشم و فیض آباد  -١
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ــــــــــن                 ائیم مھ و تھچندیست ز همدیگر جد   ھـھ و تـــزدیک بھ همدیگر کی آئیم مـ
ــــخ ١هرغات  ـــ ـــــ ــــــدا بتھ مـ ــــــــراد مــــ ـــــ ن یکدیگر در آئیم م                ھ و تھـــ ــــده آست   ٢ھ و تھ ــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــل خندان مــچو ن عاشق آن نو گ ـــ ــــدل خس                نمـــــــ ـــ ـــ ـــتھ و دلــ ـــــ ـــــو ح هدداــ ـــان مـ ــ   مــنــ

  ٣جرمی ای بدخشان منم" منگل " ن ای                رمـحھ گبلبل صفت هر روز و شبان نو 
۞   ۞   ۞  

  بھ لوهای پرخنده وچشم های خماری                 د جواری ــــــی روی قـــــــــھ خش خش مـــــــــچ
ــفتــــــــبھ دل گ ــــــــم کــــ ــ ــ ـــــــــھ دنبالـ ــ ــ یــــــــــــخج                مـــــــایـــیــــــــــت بـ   ٥، ٤ الت می خرم ای دست خا

۞   ۞   ۞  

  ﴾ح  ﴿
  

ـــــحریف ه ــــــــصف                دیدم  ای تره ده گوشھــــ ـــــــ   بیش شنیدم ٦ ت های ترهــــ
ــــــــــمگ ه دل من    آرام   ٧  مـــــ ــــصدو   روزی   اگھ                نم گ   ٩نبینم  ٨بارت  دـــــ

۞   ۞   ۞  

   ﴾خ  ﴿
  

از م ــــــــخ ــــــــیوه بـــــــردم شـ ــ ـــــــــک                دـــــر آمـ   دـھ دخ بردم و بیوه بر آمـ
وده بھ ــزدم ش ن ب   کھ خرمن کاه بی دانھ بر آمد                خرمناخ

۞   ۞   ۞  
ــــــدا جــــــــخ ـــانــ ـــ ی گم کرده ام در خانھ کیست؟                 ؟ھ کیستم دلم دیوانــ   گ
ــــی گـــــــــــگ ــــم کــــــ ــــرده ام رعـــــ ــ ـــــ ـــــــــچ                نا و زیباــــــ ـــــــراغ روشـــ ـ   ؟ھ کیستـنم در خانـ

۞   ۞   ۞  
م کدا جان عاشقم عــــــــــخ ــــــاشق ـ ــــ ـــــــــزل                نـــــ ی و ز مــ ــــی ـــ ـــــــون بــــــــژنـ ـــدتـ ــــــــــرم کـــــــ   نـ

ــــــــلیچو  ـــــرق  ومژنون چو ی ــ ــ ــ ـــــــھ گـ م کن             لشاهـــ   ١٠بھ کوی عاشقان خاکس
  
ی  -٤        .درجرم -٣       .در فیض آباد و جرم -٢         .هر وقت): هرغایت ( هرغات   -١ بی سوغاتی  : دست خا

 درجرم  -٩   .دو صد بار ترا: دصد بارت -٨     .مگرهم: مگم -٧    .تورا: تره  -٦    .درجرم و فیض آباد -٥   .و تحفھ
  .ایضاً  –١٠
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  ٢٢٧                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  مشتاق گشتھ شاـــــدنـــــــــا دیــــــــــــم بـــــــدل                 ھان طاقت من طاق گشتـــــــخدا ج
و قناعت   ١من اوراق گشتھ ص  ایــــــــورق ه                کھ ار چند من کنم ص

۞   ۞   ۞  
ــــــب                خدا جان عاشق زارم نم کرد ــ ــــھ یـ ــــــــار نــــــ ــ   رفتارم نم کردـــو گـــــ

ــــــب ــ ــــــــھ یـ   درخت گل بودم خارم نم کرد                باشد و گرفتارم چھـــــــــار نــ
۞   ۞   ۞  

  ھــسر بام ها بر آی ٢ ھ جا گھ هاـــک                ر آیھـــــــــــــــدا جانم زمستان کی بـــــــــــخ
  ٤جانم برآیھ  ٣ ار سینھ سفیدــــــــس                ھ جاگھبگردم بام بھ بام جاگھ ب

۞   ۞   ۞  
  م یا غم یارــــــــــــالــــــنبم نیس ره ـــــــغ                ارندا دو درد آمد بھ یک بخداو 

ـــــار و فـــــــــم یــــــــرا کشتھ غــــــــــم                دارمـــــن شرواییــــــــــــغم نیس ره پ ـــــ   ا دارــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــدا خـــــــــــداونـــــــــخ ــــــــداونـــــــــخ                یهانـــد جــــــــــــداونــ ــ ـ ـــ ن و آسـ ـــــانـــــمـــــــد زم ــ ــ   یــــــــ
ــــخ ــــــــداوندا تـــ ـ ــــــ انـ   ٥جوانان  را بھ کام دل رسانی                 رز ـامـــبی را ھ پ

۞   ۞   ۞  
  ی سوزه تمام استخوانمــــــــــــــــھ مـــــک                رد آمد بھ جانمھ دـــــــــــخداوندا چ

  سیاه چشمان زده آتش بھ جانم                و دارم نھ جانم می کنھ دردـنھ ت
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــم دیــــداوندا دلـــــــــــــخ ـــ ی                 ؟وانھ کیستــــ   ؟انھ کیستم کرده ام در خگُ گ
ـــــــــــــگ ــــــــــــگُ ی ـ ـــــــم کـ ــ ـ ـــچ                رده ام رعنا و زیباــــــــــ ـــــــــراغ روشـــــــــــ ــــــــاشا نـ ــ   ؟نھ کیستکــ

۞   ۞   ۞  
  
  
  .در جرم و کشم -١
ند ، در اصطال ح بجای بس هم جانی کھ درآنجا خواب کن: جایگھ " گھ"و  " جا" مرکب از : Jaagaجاگھ  -٢

ن" مثالً  گفتھ می شود کھ . استعمال می گردد کھ بھ مفهوم . یع جاگھ مرا باندازید" جا گھ مھ ره بندائ
ه بھ کار برده می شود ن بس   .درکشم، جرم و فیض آباد -٤          .سفید ها: سفیدا -٣          .هموار  ساخ

  .در کشم و جرم -٥
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  ٢٢٨                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــرا  رنجـــــــداوندا مــــــــخ ــ ــــار مـــــــنگ                ور کردیــ   ردیـــــــــــــن ز پیشم دور کــ
  دو چشم روشنم را کور کردی                 ودـــار من دو چشم روشنم بــنگ

۞   ۞   ۞  
ــــب کــــــریــــــــدا غــــــــــداونـــــــــــخ ـــــرفتــــگ                نمارواــــــــ ــــار گــــ ـــرین زبـــــــــل شیـــــــــ ـــــ ــ ــ   انمــ

ــــــــدا نم گیــــــــداونـــــــــخ                ک گلت کنهمھ می گن برو تر  ــ ــــــــرد زبـ   مــــــــانــ
۞   ۞   ۞  

ـــت وداوندا دــــــخ ــــن اـ ــ   دهـــــز چوب خشک انگور آفری                دهــریــــور آفـ
ی را بھ مژنون آفریده                 حسی ز چوب خشک انگور    ١کھ لی

۞   ۞   ۞  
ـــــداوندا بـــــــــخ ــــاه تــــــــــھ درگــــــ ــــــــرادم را بـــــــــم                ھ نالمــــــــــــــ   ده عالمر ـــــــــــــــــــده ده هـ

ــــــــدار یــــــــــان دوم دیــــــــــــمـــــــــــاول ای                چ است و مراد من درین دنیا د ــ   ٢ارمــ
۞   ۞   ۞  

ــــا طــــــــدایـــــــــخ ــ ـ ــــم بـــــــــــدل                 تھاق گشـــت من طــــــــــاقـ ـــــــــــــــــا دیـــــــ ــ ـ   دنت مشتاق گشتھـ
و قنا ــــــورقهای صب                عتکھ هر چند می کنم ص ـــھ اوراق گـــــــــــــــــــر مـــ   شتھـــ

۞   ۞   ۞  
  را  ما  میدادی  بھ پیش یار گذر                 را ما  میدادی  و پر بال  یا  خدا

  را خور میدادی ما ز مرگ مــــــــــــــــــــــــــــا               شد نم   بھ پیش یار گذارم گر
۞   ۞   ۞  

  ریانم کھ کردهــب ٤صاو ــــــــدم قـــــــــخ                دهھ کر ـو مامورم ک ٣خدم اوام 
ـــــنم دان                دمبھ چارده سالگی دل با تھ دا ـــــــــانـــــــم پشیمـــــ   م کھ کردهــ

۞   ۞   ۞  
ه و ی   سر چوکی نشستھ گل فروش است                وش استــــــارم س پــــــــخدم س

  ٥ت ـمثال زعفران قیمت فروش اس                تر ازو  گ ، ابرویشــــــچشمش سنو د
۞   ۞   ۞  

  ل گردیروسک از زبانت الــــــــــــخ                خروسک بی پرو بی بال گردی
ــنـــکــبش  ـال ــــــــانـــــــــزب  مـــــــــیـــھ نـــــــ ــ ــــــردمـــــــــــام مـــــــــــتم                تــ   ان بیدار کردیـــــــــ

  
  .در جرم -٥           .قصاب:  وقصا -٤         .عوام: اوام -٣             .درجرم -٢        .درکشم و جرم -١
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  ٢٢٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــدل                نگ زد وقت سحر کردخروسک با ــ   اد وطن کردــــــــــــــــــوالن زد و یــم جـــــــــ
ـــــــــــدر کـــــــــــم پــــــی دانــــــنم ـــرد یــ نــم                رادرــــــــا بــــــــ   ١ن کردـــــــــــــــــــوط ر ــــــــه راگوشھ نش

۞   ۞   ۞  
  درختان برگ ریزان شد گل من                ن آمد زمستان شد گل منخزا

ی بدی با تو نگفتمــمھ خ   ؟ل منـــــــــــــــگ چـــرا از من گریـــــزانی                و حر
۞   ۞   ۞  

ـــی                لند داری و خد نیشکری خش قد ب ــــا سـ   ری ــــــگــــــا کباب جـــــــــــــیو  یوختھ دـــ
ســــــــرغهای آســــاز م تــــــــــمان ب ـــــــــــمن در غم توهالک ت                م خ ــ ــ ی ـــــ   ٢و بی خ

۞   ۞   ۞  
ــــی                 ند داری و بھ ناز می گردانیخش قد بل ـــــــــــــده مـــــــــ ــ ــ ـــــریـ ـــــــــر بـــــ ـــیمرا ز سـ ــــ ــ ـ ـــــــــرســــــــــانــــ   تـــــ

ـــــده مــــــــــــی تـــــــ ـــــریـــــــــ   ٣در محضر عـــــــــاشــــقـــــــــــان نم رقصیدیم                ــــــرســــــــــیدیمما گر ز سر بــــ
۞   ۞   ۞  

ــ                اینجا بدخشان خانۀ من ودمـخ ــ ــــــــۀ منبـ ـ ایـ   ـــرفتھ   از  کفـــــم سرمـــــــــ
  بســوختھ خرمن  و هم  دانۀ من                نم  آید  دیگر  سرمایھ  بر  کف

۞   ۞   ۞  
ـــــار جــــــــــای ی خور  ی ن                روزــــــــــــد امـــــــــــانی آمــــــ   د امروزــــــــــــــــــانی آمـــــــــــشـــبھ مھ چ

ــــــب ــ ـــــھ مـ ـــ   ٤بھ من یک سرمھ دانی آمد امروز                بسیار یز نشانی هاــــــــــــــن چیــ
۞   ۞   ۞  

ـــخوش آم ــــــــــــــــی دیـــــ ــ ـــــدستھ گ                ار وفا دارم ایـ ــ ــ   ل شوخ ستمکارم ایــــــــــــــ
ارکـــــــــچھ بـمـل غــــــــــھ گــــــــــتــدس   ب بدخشانم ایمیوه گرفت سی                اغ 

۞   ۞   ۞  
ـــــــراه  ھـــــــــــــب روه الق ـــــــــــای                هالق رو ــــــــخوش عمر ک با یارش ای ــ ـ ـــ ـ   هو ر     اغر   ای ـــ

  هب مهتاب رو ـــو در ش ھروز گرمی کن                ھبرس   یخ   چشمھ   بھ ه  برو    ایالق
۞   ۞   ۞  
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  ٢٣٠                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  ﴾ د ﴿
  

ــــو کل کشم یکر شالق ـایداد    ن تکسارهای تخت سلیما هویران شد                فرخار ١وگان ـ
ـــــاکم تھ یاره بیار و بر مــــــــــخ ـــــــ ــ ــــ ـــــ   ٢ران فرخارـدامن تھ وی ای دست من و                ن برسان ایــ

۞   ۞   ۞  
ــــــدالان ب ـــــلــــــ ـــــش بُش ند داری وپیــــ ــــــ ـــاغ اســـ   تــــداغ اس م صدــــــی دلر اد ٣کن ـرتھ چــک                تــــ

ـــفتـــــــــــگ ــ ـ ــــــــم بـ ــ ــــروم تــــــ ــ ـــــــــرا کـــــــ ــــــــنـ ــــم مـــ ــــ   ٤قد نازکت بھ چنگ زاغ است کھ حیف                ری ن یاـــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــدالان بلند داری و زی ـــــ   و غم ما نخوریار دیگری داری ـــــــتو ی                وریــرش چقـــ
  رغ پرنده ام درختا کم نیستـمن م                تویار دیگر داری و ما را غم نیست

۞   ۞   ۞  
ــدان پ ــــچاــ   چھ بد کردم غریب بچھ گرفتم                فیتھ گرفتم   هھ خودــــ

ــــچـــبریب ـــــــغ ـــــمتاقیھ لــ ــــ ــــــھ نـ   ثل چوب ارچھ در  گرفتمـھ مــــــب                دارهـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــدخ ق ــــــد بـــــــ ـــلند رفـ ــــتــــــ ـــــب ھـــ ــ ـــــخ ھـــ ــکــــــــون دلـــــــــخ                رمنـــــــ ــــ ـــــم چــــ ــــــکیده بــ   ابرف یمنــ
  ٥من  مالمت سر و   دیگران    عاشق                من چھ ناز داری تھ بھ منرف یــای ب

  :ویا
ــــــــون دلـــــــــخ                شب  مهتاب است و من میان خرمن ــــکـ ــــکیده با بـــــم چـــــــ   رف یمنــ

ــــــــای ب ــ ـــــــع                من رف یمن چھ ناز داری توبھـــ ـــــگـــاشق دیــــــــ ـــــ   سر منند مالمـــــــــــت رانــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــان بلند ابـآسم ر د ــ ــ ــــــر است خــ ـــ   انــل شیشتنم ج است خدا جــکابه د                دا جانـــ
ــداونـــــــــــخ ـــ ـــدا بـــ ـ ــ ـــــــــدخشان جـــــ ــــان رســ ـ ـــــــ   ملک کشم است خدا جان بدخشان                انمـــ

۞   ۞   ۞  
ـــدر آن کنج ق ـــــــــال دل بـ ـ ــــــــیک گ بر نظر                 نتم مــــاخــ ـــــ ــــداختم مـــــــی انــ   نـــــ

ـــال چشم ــــکــ ــــم کـــــــــــانــــــ   کھ یار  جان آمده نشناختم من                رددـور گــــــــــ
  

هن گلدوزی کھ دوخت پختھ یا خامک : Karta-i- chackanکرتھ چکن  -٣     .درکشم -٢     .کلفگان : کلو گان  -١ پ
ن " داشتھ باشد   .درجرم وفیض آباد-٥      .درکشم، فیض آباد و جرم -٤   .است کھ آن کاله سر باشد " Taaqinتاق
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ـــــــــــب                نی روم مـــــوچھ بھ دو دو مــــن کــدر ای ـ ــــــدار گـــــھ دیـــــ ـــل نــــــ ـــی روم مـــــــــــو مــــــــــــــ   نــ
ـــــم گـــــــر دانــــاگ ــــل نـــ ــــــو از مـــــــــ ل بھ یک شو می روم م                ی شھــــــــھ مـــــــ   ندو صد م

۞   ۞   ۞  
م ـــــــدخ ت                تم تنگ استکر در باغت نم شینم    تـــــــاس نگنبمـــــــن ھ نم گ

م کـــــدخت ــــر تــس                اشھـــــــــــــــال بـــــــھ مــری ره می گ ــ ـ ــا قــ   اشھــال بـــــــــــــــره و طــــدمش نقــــ
۞   ۞   ۞  

  ر زلف خدیجھ است مراــــــــودای ســــــــس                 ت مراــــــــــــھ اســـــچــــدری ھـــــــام بلند ســــــــــــدرب
ــــــــــمن ی                ار نگـهر کس می گھ کھ خدیجھ رای ـ   ار خدیجھ ام او خریدست مراــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــگ                م بلند چھ خوش تماشا داری در با   داری   اـــــــــنیــــــــــم ان ــــــــــــــزب  ندـــــــــــبل  نردــــ

مب  جادو ھ زیر ـــــــــرا بـــــــــر چند تــــــــــه ـــدان ر ــــــــا هللا  وزیـببھ  و هللا                گ ـــــــــــــــــ ـ   داری   اــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــدر ب ــ ــ ـ ــــــشـنی ۀتـــــا دو بمــــــاغ شـــــ   ر استـب شکـــــــــدخ ل  ر بتھ دوـــــــدر زی                تــــــکر اسـ
  مکن کھ عاشقی درد سر است شبیدار                 ر سرشوابش برده دو  دستکش زیـخ

۞   ۞   ۞  
ـــدر خان   اغ می سوزهد ١در سر دلم پلتھ                 راغ می سوزهچھ تاریک ــــــ

  می سوزه ش جای ام تا روز قیامت                فتم بروم پلتھ داغ را بکشمــــــــــــــــگ
۞   ۞   ۞  

ـــــــت ارغوان بــــــــدرخ ــ ـ ــــــا بــــ   رادرــــــبا ب ھ وانـــسای بھ سرم                ررادـــــــــ
ــــــــــن دیگر از هر ک گیلھ  ــ ـــــب  کامران همیشھ                 مر داــــــــــ ــ ـ   برادر  ا ـــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــدرخ ـــــ ـــــانــرگ خـــــــگ و ش و گـــنـــــــپل                دارهــــــن  ھـــــــــــندا ر ـــــــمـــــــــث  یـــــــــــــــت بــــ   دارهـــــھ نــ

ــــــــــب                و صحرا گ در دشتپلنگ و ش و گر  ــ ـــــــھ صـــ ـ ـــن ٢نھتاودنش ـــــــــرا بـــــحـ   دارهـــ
۞   ۞   ۞  

  
  
  

  .طعنھ: تانھ -٢                .فتیلھ: پلتھ -١
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ــــــــــبید است خدرخت بی ثمر  ـ   انــدا جـــــــــید است خـــــــــم م از یار نو ـــــــــدل                انـــــــــدا جـ
ــــــــد سال بـــر صــــــاگ ـ   بید است خدا جان و همو بید است هم                ید بشیـــــــھ پای بـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــت تــدرخ ـــــــوت بـ ــ ـ   ه تیشھار ــــمــــدن هــــــــــک ١ھ ــــــــــیمــره قــــم                ه ریشھار ــــــــمـــــــدم هــ

ن ـــــــــم ـــــھ  رییا ٢ره قیمھ ک ـ ــ ـ ـــشریشـــــــــــ ــــــارکـی  لوی   بھ                ھــــــ   همیشھ اشم ــــــــــــب  مـ
۞   ۞   ۞  

  دو تا قمری میانش خانھ کرده                ت گل بھ دریا سایھ کردهـــــدرخ
  ھ قمری تا قیامت نالھ کردهـــک                بال قمری  ر ب هی زدتب ــــــــــعج

  :ویا
  ردهــــتا بلبل میانش خانھ ک دو                 درخت گل بھ دریا سایھ کرده

ـــک   ٤کھ بلبل تا قیامت نالھ کرده                لبلبپای  در  هالم زدــدام ظـــــــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــرفتارم تو ســـاخ                دم خارم تو ساخگل بو درخت  ــــــھ درد دل گـــ   بـ
  خام تـــــــــارم تـــــــــو ســــاخ پنبھمثال                 ــارم شـــــــب و روزبھ درد دل گرفتـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــویم مــــــــــــیاه مــــــــــس                ر کشیدهــس ٥ھپھ کور درخت ها کورپ ــــوی دیـــــ   گر کشیدهــــــــــــــ

ــــا کـــــــــوب کــــــــــرتھ خـــــــــسیاه مو ک ــ ـــــــا بـــــــخن تـــــــزی                ھ دارهـ ــ ــ مھ ـــــ   ٧داره  ٦ھ دامن چ
۞   ۞   ۞  

ــــــواب سحری ز کـــــــخ                ٨ت دان ب ســــــــــــن ز درد  دنــــــــــدرد دل م ــ ـــندن جــ ستـــــ   ان ب
ست نا وــــــافر  و گـــــــــای ک                هر کس کھ بھ خواب سحری دل بنده   ٩مسلمان ب

۞   ۞   ۞  
  
ن در ترکی معمول است: Qaimaقیمھ   -١ ن -٢        .خرد و ریزه ساح          .ایضاَ  -٤       .درجرم  -٣      .کنند: ک
در ترکی ن این . های درخت از بس زیاد است مثل لحاف معلوم می شوند یع برگلحاف، : Korpaکورپھ -٥ 

ن مع استعمال می گردد مھ  -٦    .لغت بھ هم دوخت یا تکھ باریک گلدوزی کھ در چهار : Chayrmaچ
اهن بدوزند ست - ٨     .در جرم -٧     .ستتر کی ا. اطراف جامھ و یا پ درکشم، جرم و  -٩     .بدتر است: ب

 .دفیض آبا
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ـــــش                 م الم آیدیاه الف کشــدر سنگ س ــــــاید کـــــ ـــھ نگــــ ــ ـ   ن لب بام آیدــار مـــ
ــــرد و نــدرگ ــــ ــــــــــوای خـــ ــــــ   کھ بھ بوی دانھ در دام آیدشاید                 ود بپالم دانھـ

۞   ۞   ۞  
ن  در ـــــم  نار دوچب ـــــپی  ارـــــ ــــدر گردن ی                دیدم  انـــچـــــــ ـ ـــ ــــار عقیق و مـ   ان دیدمــــــــــرجــــ

م ـــــاز ط                دست انداختم عقیق و مرجان بگ ــــــــع بــــالـــ ــــــدم یـ ـــاره پــــــ ــ ــ ــــــریشــ   ان دیدمـــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــف نـــــــــد الــــــــق مد الـ ـــو ــــ ــــــانـــــت جـــ ـــــــسف روی مد                مـ ـ ــــــــ   ید بی غبارت جانمـ
ــــخلق ــــای جهان مـــــ ـ   رت جانمگردش چشمان خما مد                را بتو بد گویندـــــ

۞   ۞   ۞  
  ستاد می روی وقت نماز ـــده مسج                وچھ می روی کوچھ دراز استده ک
ــــده ک ــــــی روی پـــــــوچھ مــ ـــــزی                رسان ماکنـــــ ــارت مــــ ــــا دعــــــــی روی بر مـــــــ ــ   ١ا کن ـــ

۞   ۞   ۞  
  تھ بیدار ک هاریک خاو بردیاو                  تکرار کام بشیـــــــــک بـــبدر ل

ــقتیش آزار ک  دار ک وـــیـــــــب ــــــــــ ــــآزاره ب                ـ ــــــ ـــــھ او یـ ــــــ ــــار وفــ ــ ـــــ   ادار کــ
۞   ۞   ۞  

ـب  کبل در  ـــ ــــ ــــ ــــچــب ای                 ک  سرشانھ  و  شی  امــــ ــ ــــقش  ھــــ ــــــکن  وانھ ــدی ره   یــالقـــ ــ   یـ
ــــوانـــــــــدی ــــاش  ک ھ ـــــ ــ ــــخ  ارتــ ـــ ــانـــ ــ ـــــ ــ ـــــــکن  ھــ ی خود ش                یــ یک شھ گ   آواره ک ک ھچ

۞   ۞   ۞  
ــــلک شــــــدر م ــــگ  ثلم ما ـــــ   کچکول بھ گردن شام و صبا می گردم                ردمــــــــــگ می   داـــ

ـــــــم ـــــــــبی                گردی  می  گدا  چرا گویند   ردم میـــــ ـــــــمـ ـــــــــم  دوا  یــــپ م ــــعشق  ارــــ ــ   ردمــــــــگ ی ـــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــدرون ک ـــــــر بــــ ــــدلو ودم ـــــ ـــبــ ــ ــــرم رفـ   کھ قر و جوانی ای سرم رفت                تــ
ــــوانی مــــــــــھ قر و جــــــــــک ـــ م رف ٢کھ جندم                 ال دنیاــــــــ   ٣تـــمال دنیا دل

۞   ۞   ۞  
ــــــدره ب ـــــ ـــب  یارم  هوای ھ دره ــــ ــــــــدستم                ھ درهـــــ ــ هـال نگار شوم کھ بـــ   ادم ب

ــــب ــ ـــــــــره بــــــــــادم ببـــ ـــــھ سـ ــــ ـــــــسر در بغلش مانده و خواب                هـوی یارم بـــــ هـــ   م ب
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ــــــدری ــنـــــک  ھــــــــــــــــــا ژالــــــــــ   ھـــــــــــست چنار پنجاه سالــــــــاد و شکــــــافت                ھـــــــــــــــــــــــــــژال ا ـــــــــــــــدری  ارـــــــــ
ـــدر خ                مرا افکار کرد افتاد و شکست وشاخش ین ــــ ــــب واب ش ـــــودم مـ ـــ   را بیدار کردــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــدریا ک ـ   ھ کنھـــکشوه جدایش  جایککھ دو دل                 کھ کنھالن شوه نگاهش ــــــھ کــ

ـــرکس کــــــه ــــــــــــدر بگکش ـــــگ سینھ مــــــــــــــمانند دل                هـــــھ جدا کنھ عزیزش بمــــ   هـــ
  :ویا

  دل کھ یکی شوه جدایش کھ کنھ و د                ھ کالن شوه نگاهش کھ کنھـا کــــــــدری
ــــهر کس کھ جدا کنھ عزی ــــــم خانــــــــــمانند دل                هزش بم ـــ ه ـــــــــ   ١ھ گکش در بگ

۞   ۞   ۞  
ـــــکــــــســــــدر ی ع ــــــب                نـــل مـــــــــــــگ ری دارمـــ ـــــــــان ندخشـ ـ ــــوکـ ــ   نــــل مـــــگ ری دارمــــــ

ـــو وختھ حد                دهـــنم تا نم بھ خدمت هایت رسی ـــــگ اضری دارمــــــ   ل منـــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــــــــــدری راب ـــــــک                رفو  دیر ـــــــــرکــــــــھ بـ ــــــــــل سفر کـــــــــجا میــ   رفردی و ـ
ـــــــــم                میایم تو گف کھ مھ فردا پس ـــــــــخرا ــ   گر کردی و رفــــــون جـ

۞   ۞   ۞  
ــــت                درین دشت کالن غوغا کنم یار ــ ــ ـــــــرا از بـ   ل پیدا کنم یارــــــــــــــوی گــ

ــــت ــ   کنم یارسودا  غموانی را بھ ـــــج                ھ از بوی گل پیدا نمیــــــــو کـ
۞   ۞   ۞  

ـــــوچـــــــــــــن کـــــــــــدری ـــھ یــــــ                رمل بادام داــــــــــھ گـــــ ـــــجـــار بـ ـــیــــــــپخودم   انــــ   ام دارمـــغـــ
  نھ شب خواب و نھ روز آرام دارم                رینـیــــــام شـــــغــیــپ بھ یارجان خودم

۞   ۞   ۞  
ــــــــــــــــــــر بـــــوتــــــــــــکب                ارم آمدــــــدرین کوچھ صدای ی   ر سر دیوارم آمدــ

ایم آم                بر سر بامم چھ باشد؟کبوتر    دــمریض بودم خ گ
۞   ۞   ۞  

ــــــک ندری   تبھ مسجد می روی وقت نماز اس                رو کوچھ دراز استـــــــــــــوچھ نـ
ــــــــــکھ ک                اییـــــــــــــیــب تر ی روی زودـــــــــــــبھ مسجد م ــ ــ   عاشقی بعد از نماز است راـــــــ
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  چون مرا در غم فگندم بی وفاییت چھ بود                دلرباییت چھ بود  دیدن ربودی دل بھ یک 
ر تــــــن را ببس تو کان مسکــــــج ــــــت نبودی آشناییت چمن میلب ــــــــرگ                ار زلفــھ    ودــــــــھ بـــ

۞   ۞   ۞  
ــــب                و صحرا نکنھ و هوای باغــــــــــــدل بی ت ه و گـ ــــــر س ـــــــل تماشــــــــــــل میـ   ھــا نکنــــ

ـــــــــای م ــــ ـــ   ١شب نیست کھ وصل تو تمنا نکنھ                اه جهان تاب دل غمزده امـــــ
۞   ۞   ۞  

  ندارم طالع از بیگانھ و خویش                ریشم دل ریش یشم، دـــــــــــری ید
ــــر بیگـاگ ــ ـــــانھ را در سـ ــــــانـــــشــــر بـ ــ ـ ـــــمال ـــــــمث                مــ   ار و گژدم می زنھ نیشــ

۞   ۞   ۞  
  محبت کن بھ پیش خود بخوانش                ود بدانشـــــــــال خــــــــم از تست مــــــــدل
ـــــبگی                ا کردــــــــــــھ نادانی خطـــــــــر روزی بـــــــــــاگ ـــــــکـر او را بـــــــــــــــــ ــــا مـــــــــش امــ ــ   رانشــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــم اندر سبق ســــــــــدل ـــــم صفــــــــتابـــــک                ھاشــــــــو بـــــــوی تــــ ـــــحھ روی تــ ــ ــ   ھاشــــــــــــــــــو بـ

  ــــاشھکھ معلم چشم جادوی تو بـــــــــــ                 ابروی تو سر مشق و دهانت درس 
۞   ۞   ۞  

ـــــم درد مــــــــدل   ھـباین جا گل بھ من میسر نم ش                ی شھــــی کنھ کم نمـــــــــ
ی نم  دل راھ هر چند می کــک ـــــــــــی دل کــــــتسل                تس ــ ــــــــافـ ــــی شــــــــــــــــمــرنـــــــــــ   ٢ھـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــدل ــــ ــــــب                م درد و دلم درد و دلم دردـــــ ــ ـــــــــــرایـ ــ ن بــــــــ ــــم واکن   ل زردــــــاغ گـــ
ــــــــــــب ــ ن چیـ ــــــــــــرایم واکن نـ   کھ یارم رفتھ و رنگم شده زرد                زی نگوئ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــوانـــــــــم دیـــــــــــدل   اسم کهنھ بود پوسیده تر شدـــــــــلب                ھ بود دیوانھ  ترشدــ

  گر شدـــــجون ــــــــم دایما خـــــــــوراکـــــــــخ                وز ی کھ یارم در سفرر فتاز آن ر 
۞   ۞   ۞  

ـــــا من می نمــــــــــب تو                 می کنھ ای دردمندیم درد ــــــــــدل   ایی ریشخندیــ
  کھ با خود بی و با من نخندی                ور  گردیــــــــــال  مثل  من  رنج
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  و زارم بسازی راب و خستھ ـــــــــــــخ                ازی برده یی یار جان ببــــم را ـــــــــدل
ــــــــــھ داری امـــــــــــــاگ                ی مکن با من نگار جانر دل آزا ـیـ ـــاد ـ ــــ   زی عشقبــــــ

  :ویا
ــــــــبی بفا ب  را  دلم    خراب و خستھ وزارم بسازی                 ببازی   ردیـ

ی مـــــــــــارا بدست آر ـــو د   اگــــــر داری امید ســـــــر  فـــــــــرازی                 نگارا تـــ
۞   ۞   ۞  
ـــن                دلم ریش و دلم ریش و دلم ریش   بیگانھ و خویش ع از ــــدرام طالــــــ

م ـــــــاگ ــــال مــــــمث                ١بخد خویشر بیگانھ را گ   ١ارو کژدم می زنھ نیشــــ
۞   ۞   ۞  

ــــدل ــــــم رفـــــــ ــــتــ ــــ ـــھ نم تـ ـــ ــ   ا گرفتھجغم عشقت بھ جانم                 انم گرفتھـــــ
تخدی با را جادو کــــــــــــم ـــمـــــــت                ال س ـــــــ ـ ـــ ــــوانم در گــــام استخــ ــ ــ   رفتھــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــال گــــمث                رهــــیم شیشھ بود و گشتھ خــــــــدلک ــــــــھ میـــــل بـــــ ـــــــدان جـــــــ ـــ   رهـــزیــــــ

ــــــال ص                کد داــهر آنکس کھ مرا  ای تھ ج ـــح و شـــبــ ــ ـ ــــــ هــــ   ٢امش در بگ
۞   ۞   ۞  

ـــــقــن  یده اموچـــــــک دل    کرد   روان    آب   ردــس   ملک  وایـــه                ردــــــک  انـــمک ل ـــــ
ــمـــه   خودش رفت و مرا آتش بھ جان کرد                شــــانـــــــــج نوش   باد روان   آب  وــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــاسی                اشھچشمان توبدلم مایل بھ  ــــزلر ـ ـ ـــــــــف پیــــــــ   ھچان توباشـــ

ـــــام زنـــتم ــــ ـــ ــــ   سر بھ قربان توباشھـــــــهمھ یک                ــمدگی و مال و جانــــ
۞   ۞   ۞  

ــــه بگلهار                 ر باغش درآیمدلم می خواست کھ د ـــــــــــده از بــــــــــوی کـــــــ ــــب اغـــ ــ ـــرآیــــــ   مـــــــــــــ
ـــــــگلهاره ب ــــ ــوی کـــ ـــــــ ـــنـــکـــــارش بشــــــــــــــــــان                بویش چھ باشھ دهــــــ ــ ـــآب مــــ ــــش بـــ ــنـ ـــ ــــ ـــوشـــ ــــــ   مــ

۞   ۞   ۞  
ی دارم دل دی ــــد ــــ ـــــوانـــــ   داغ زنده دارم ،فراق مرده                ھ دارمـــ

  اقت ندارمــــــراطزهر  جدایی                 را ص خدا شدفراق مرده 
۞   ۞   ۞  

ی دارم ک ـــــد ــــ ـــھ ای تــ ـــــ ـــوفـــ ــــــ سدـــــ ـــــچو م                ان ن ــــ ــــــردای کنـــــ ــزن  ۀدـ سدـــــــ   دان ن
ـــــدل ع ــ ــــــثال گـــــــــاشق مــــ ــ ـــــــرگ گـــ ی چوپان ن سد از گرگ چو                 شنھـــــ   ٣ی 

  
ن آوردند -٣  .ایضاً  -٢  .در جرم و فیض آباد -١ سد: درجرم، عوض مصرع چهارم چن ی چوپان ن ی  .کھ گرگ از 
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  :ویا
ی دارم ک ــــــــــد ــ ـ سدھ از طو ـــــــ سدداــزن و  و مرد از کندهـــــچ                فان ن   ن ن

ــــدل ع ـــــــــــــاشق مثــــــ ـ سد                شنھـــال گرگ گــ   کھ گرگ از هیبت چوپان ن
۞   ۞   ۞  

ـــــر  ی  دارم  پــ ی  دارم  د   م می شود از این دلم کمغاین نھ                 ای  غـمد
ـــــم می رسد بــــــر گردن یار   ١مرو روان گردن کنھ خن سآنھ                 نھ دستــ

۞   ۞   ۞  
ی دارم کھ از غم می زند    وشــرامــــــــــــرده فــــــــانم خنده را کــــــــــــلب                وشــجد

ــــــل ک   نوش  کند  می  کی  را  گنده او آو                 شھنوشیده باھ آب خوش ــ
۞   ۞   ۞  

ـــــال کف بـــــــــــنج قــــــــدمی ک م                رمــــــــگیــ   دو سھ بوسھ ازی دخ بگ
ـــــــــر دختــــــــــــاگ ــ ــــر سـ دـــ ــــل قاثــــــــم                ر راهم نخ ـــــــ ـ ـــــآتش در بوغ ــ ـــ   رمـــگیــ

۞   ۞   ۞  
ـــــدن ــ ـــیـــ ــ ــــربـــــــــا بــ ـــــاد و کــ ـــــ ـ ــــــ ـــــار دنــــ ـــ ـــا بـــیـ ــــ ـــ ــــــــــبر ــ   لعنت بھ ک کھ دل بھ دنیا می داد                ـادـ
ــــرکس کــــــــه ــ ــــــــاهش بـــــک                ھ در خرمن ما می کرد بادــ ن ریـــ ــــــــھ زم   ادبزد و دانش بر ـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــدن ــــیا بـ   الو رودـخون دل من بھ مثل سی                او رودـر پر تــــــــثال پیــــــــھ مــــــ
ـــرمـــــــگ ــــآدم ب                فای آدمــــــرگ نباشھ ای قـــــــــ   ٢رود او ھ تھ خاک چرا خــ

۞   ۞   ۞  
ــــدن ــــــدان و لـــ ـــبانــ ــــت چــ ــــ ـــــو م و در ـ ـــاب                رجان استــــ ــــــروی کمندت چــــــــ ــــــو خط پیــــ ــ ــــکــ   ان استـــــ

ـــــــه                سم استـای جان بدو چشمان سیاهت ق ــجــــر خنـ   فان استان من تو ـــھ جــــــر وی بــــ
۞   ۞   ۞  

ـــدو اب ــــ ــ ـــــ ــــــــــــــت مـــرویــ ـــــره دیــ ــ ــــــجــم                دهر وانھ کــــ ـــــــباور ــ ـــــ ـــــ ــــک ھـــــخانــــا در میــ ـــــــــــ ـــــــ   دهر ــ
ــــــــھ ابـــــــــــب ـــــــرویت قســ ــ ــ   ٣مره ای خیش و قوم بیگانھ کرده                انیـار جـم ای یـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــوتد ــــب                مـــــــــنبینی هم  درد  کھ ا باشیم ـــ ــ   نبینیم   غم   بگذرانیم   شادی  ھــــ

  ٤ را  لبت  خال  کنم بر دان ــــھ دنــــــب                نیم بی غم و دردبھ شادی بگذران 
    
  .در کشم. ٤.               ضاً ای-٣             .ایضاً  -٢         .در جرم، فیض آباد -١
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ـــــای کوچ از ر ـــا دختـــدو ت ــــ   دـــور کـــاره  خـــــا کالش مـــال کــــشم                ھ گذر کدـ
د م کھ ترکــــم دانن                ١نقاشـــزلفاش م شمال کا کالش    ٢یا قزلباش بُ

۞   ۞   ۞  
  رفت می   ھبالـــر دنــــــــی پیش و دگــــیک                می رفت شیوه وی سدو تا دخ بھ 

ـــق  ھــــم ـــربـ ــــدخت   نھــــپیش و ــــهم  ان ـ   ھ کاکل درمیان جنبانده می رفتـــک                رــــ
۞   ۞   ۞  

ــــانــــارش گ                دوتا دخ بھ سوی شیوه می رفت ــم شـــــ   می رفتده پالیده ــــ
ـــــــان ـــــارش گمشده یــــــ ــ ـــ ـــ ــــزدست ی                ــارش گــــرفـــــتھــــــــــ ــــــ ـ ــــار خد نـ   ٣ الیده می رفتــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــدو ت ـــــــھ مکتب زنــــــب دخ  اـــــ ــــــرا دیــــم                گ می زدــ ــــــ ـــــزارهــــــــــده هــــ ــــــــــا رنــــــ ــــگ مـ ــــ   ی زدــ

ــــرادیــــم ــــــــده هــ ــــا رنــــــه زارـــ   درنگ می زداـــــــب قسیبھ مانده کھ                 گ چھ باشھــــ
۞   ۞   ۞  

ــــا دخ تــــــــدو ت ــــدی ءھـ ــ ــــــــــی رفـــوال مــــ   تــــــی رفــــم ھر دنبالــــــــــــگی پیش و دــــــــکـی                تـ
ـــان هـــربـــھ قـــــــــــم ــــمــ ـــــو پیـــــــ ـــتــھ دخــــنـیشــ ـــ ـ   ٤می رفت هکالم هللا بدستش خواند                رـــ

  :دو بی فو ق بھ این شکل ن آمده
ــده ت ــــــ ــــــ ـ ــ ــــــــــر درون بـــــا دختـــ ــــــ ـــی پیش و دیـــــکــی                ــاغ می رفتـ ـــگــ ـــ ــــ ـــ ـــ   ال می رفتـــــــر دنبــــ

ـــــــــم ـــھ قـ ـــــ ــ ـــــربــــ ــ ـــ ـــــــھ دخــنــــــــپیشی وـــــان امـــ ـــ ــ   فتکالم هللا بھ دستش خوانده می ر                 ــ
۞   ۞   ۞  

ـــی                دو تا دخ در این راه جوره می رفت   تـــــبال می رفـــــــر دنــــــــــکی پیش و دیــــگــــ
ــــمھ قرب ـ ــــــــان همــــــــ ــ ـــو پیــ ــ ــــــیـشـ ـ ـــــنھ دخـ ـــتـــ ـ ــــــک                رــ   الم هللا بدستش خوانده می رفتـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــدو ت ـــــــ ــ ــ ـــــــ ــــزه گـــــر درون سبــا دختـ   گردمــدلم می خواست کھ دنبالش ب                دمــــــنــــــ

ــــی ٥اوال  ــــــــــم کــــافتــــ ــــــب                مردم ھ دخ مالــــ ـــ   ٦ردمــــــگ زرد پشیمان پس بگــــــھ رنــ
  :ویا

ــــــــــدو ت ـــا دختـــ ــــــر درون جـ ـــ ـــو و گــــ ــ ــنــ ــــ   دلم می خواست کھ دنبالش بگردم                ــدمـــ
ـــفت کــــــــیکی می گ ـــل                ھ دخ مال مردمـــــــ ــــ ــ ـــــب خشک و خجالـ   ٧ت پس بگردمـ

  
 ارچینھ درفار مقاش هم میگویندا آن موی را از بدن می کنند، موچینھ ، خآلت نقا و آل کھ ب: منقاش   -١ 
  .ایضاً  -٤  .   درکشم، فیض آباد وجرم -٣      .در فیض آباد، کشم و جرم -٢    ) .فرهنگ عمید(
  .در کشم، جرم و فیض آباد -٧.      درجرم و فیض آباد -٦      .احوال: اوال -٥
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ــــــان تـــبــیـــــا رقــــــــــــــدم بــــشنی                ـار  داری ــخم ایــــیـدو چشمان س ـ   ار داری ــــــ
  ١ی ر اکھ هر چند عاشق بسیار د                وردیدهکن ای نـــــوشم مـــــــــــــــــــرامـــف

*   *    *  
  ردــدرم کباز دین مسلمان بودم                  ردـــــــــدو چشمان سیاهت کافرم ک

ـــــــــب                کھ داری کس نداره یدو چشمان ــ ـ ـــــان پــــمـــــــر از آســـھ غیـ ـــ ـ   ارهـتــــــــرســـــــ
۞   ۞   ۞  

  ر انداز  داری ـــــروی تیــا ابــدوت                داری زاغ   یدو چشمای سیا
ــــواز فـــــــت ــــاکولتـــ ـــ ـــــشه                ازو نراکتــھ نـــ   از داری ـــــمتـم ءھــــامــــــــــــادتنــ

  :ویا
ـــــدو چ ــــ ـــشـــ ـــ ـــ ــــــــمــــــ ـــ ـ ـــ ـــــان سـ ــــــــ ــــ ـــــدو دس                ه زاغ داری ایــ ــــ ــــــتــــــ ــیــفـــان ســـ ــ ــــ ـــــد ــ ــــــ ــ   اغ داری ـــچــ

ــــب                بھ هر کس می ر دس بھ گردن ــــھ مـــــ ـ ــ ـــــا کــ ــ ــی ر دمــھ مـــــ   اغ داری ــــــــــــــ
  :ویا

ـــــــــب دم ــشنی                ار داری ــــــــــــــمـــــــــیھ خــــــــــان ســـــــــشمــــــچ دو  ــ ـــــت  انـــــــبـــــــرقی  اــــ   داری   ارـــــــــ
ــــــب                س می ک دس بھ گردنبھ هر ک ـ ــ ــــــــا کــــــــــھ مـ ــ   ٢ی ر دماغ داری ـــــھ مـ

۞   ۞   ۞  
  لـی ک گــیدا مــــــــنون و شجم مرا                لــــــــا می ک گو یھ ــــــدوچشمان س

ـــنم ت ـــــر ز فـــــــــ ــــــــیـــــــــردای قــــــ ـ   ٣تماشا می ک گل سوزم می  مھ                تــامـــــ
۞   ۞   ۞  

  ھـرده ای رنگم خزانــــــــــــم را بــــدل                آسمانھ ءدو چشمانت  ستاره
  م کھ جادو گر کدامھــننم دا                م را برده ای با زور  جادوــــــــدل

۞   ۞   ۞  
ــــب                م داری کھ درعالم ندیدمدو چش ــ ـــل تــــــــثــھ مـ   دمــــــــــــــدیـــــــــی آدم نــــو بنــــــــــ

ــــــــب ــ ـــــــــثل تـــــــــھ مـ ــ ــــــــــــو ب آدم جــ ــــلمان اینقدر بی رحمس                لـــــــــــــاهــ ــ   دیدمــــــــــم نـ
۞   ۞   ۞  

  ار داری ـــــــــــــــان تـبــــــــا رقیـــــــــــشنیدم ب                ار داری ــــــــدو چشمان سیای خم
ـــــفرام   کھ هر چند عاشق بسیار داری                 دهــن ای نوردیــــــــــــوشم مکــ

  
  .درکشم، جرم و فیض آباد -٣         .در فیض آباد -٢         .جرم و فیض آباددرکشم،  -١

www.enayatshahrani.com



  ٢٤٠                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــدو دس                دو چشمم سوی چشمان تھ باشھ   ھ زلفان تھ باشھـــــــــــت من بــــ
ــــــمنم بیمار و درمان ای ت                ر ز پیشتــــــــــــبھ حسرت می روم آخ ــ   ١ھ باشھــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــالـــدودستم ــــ ــــــتـــــــــم دم دروازه افـ ــــدل                ادـــ ــــــــم بـ ــــ ــــاالی شـ ــ ـ ـــــــــــوخ تـــ   ادـتــــــازه افـــ

ــر خــــــدرین شه                دهـهنوز دستم بھ دستش نارسی ــــــ ـــتـــــــــراب آوازه افـــ ـ   ادــــ
۞   ۞   ۞  

ــــاغ  داری  ـــــــــ ــــــــــای سفــیـــــــد چــ ــــت هــ ـــــــاه   زاغ   داری                 دودسـ ـــ ــــ ـــ ـــــــ ــــــان   ســیــ ـــــــ   دو   چشــمـــ
ــــــھ   می                   بھ هر کس می ر دست و بھ گردن ـــ ـــــاغ   داری بــمـــــــا  کــــــ ـــــ ــــ   ر   دمـ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــدو دندانت طال باش ـ ـــــدا بــــــــنگهبانت خ                انــــــھ رفیق جــــــ ــاشـــــ ــــھ رفیق جــــــ   انــــــ

ـــــاگ ـــرا پـــــــــــــــون مـــــــــــــر خـــــ ـــــــایـــــــــ   ٢هنوز ای من و فا باشھ رفیق جان                زی ـــــامال ســ
۞   ۞   ۞  

ـــــب الــــــــدو دندانت ط ـــــن                ھ گل منــــــــاشـ ـــھ وانــــــــگـ   داباشھ گل منـــــــــت خــــــ
ـــــھ ای تـــــــــاگ   ٣هنوز ای من و فا باشھ گل من                فاییـــــــی بــــــھ بـــــــــایــــــیــــھ نــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــوط از  دور   و من  وطنم  از  دور    سر چشمۀ زاغ و بلبالن است وطنم                نمــ

ـــــــم ـــــو ک دغ                بیایـد بسرم   پدر    و کو   ادرــــ م    مگسان    کـســی  نگ   خ
۞   ۞   ۞  

ــــــفـــــــدوزل ــانـ ــــت بـــــ ـــــ ـ ـــــــــود تـــ ــــــار  ربــــ ــــابـــ ـــ ی ازین حال خرابم                مــــ   ؟چھ می خوا
ـــــــت ـــــو کـــــ ــــــ ــــــھ بـ ــا مـــ   بھ خوابم؟ های شو آیینیم  چرا                 ا سر یاری نداری ـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــدو زلف   رابمـخ   الــــــح  ازی    پر  نم                 ربابم  تار    سیاهت  ان ـــــ

  ب آیی بھ خوابمـرا در نیم شــــــچ                اگر میل دلت در عاشقی نیست
۞   ۞   ۞  

ـــزل دو  ــــفــــ ــــــیـــــــس ان ـــــ ـــــــت را   ھــ ـ ــــــــ ــــــــــم                دیدا  ابـ ــــتـبس ٤ره دم ـ ـ ــــــم خـــــــر غـــ   واب دادیــــ
ــــت جـــــیـــتــره ای دوســــــــــم                کردم همرایت بھ دوس خواهشمھ  ـــ   ٦دادی ٥باب ـ
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ی گـــــص                یدم گلبدن رادوسھ روز است ند ـــــــردن و پســــــرا ــ   تھ دهن راــ
ـــر مـــــاگ ــــــــــردم ســـ ـ ـــــبـــــــــر قـــــ   ن راـــکف ز  عشقت پاره می سازم                یاییــــــــــرم بــــــ

۞   ۞   ۞  
ــم مـــــــــــگــــــــــم                 دوسھ روز است کھ یارم نیست پیدا ـــــــــی شـــــــــاهــــــ ــ ــ ــ   ده رفتھ بھ دریاــ

ـــــــبس ــ ـ ــ ـــــــــکی نـــــــازم چنگــ ـــــــــوکــ ـــــــــــش زفـ ــ ــب                والدـــ ــ ـــــــــار خــــــــــــــم یـــــــشــــــکــ ــــود از قــــ ـــــر دریــــــــــعــ ــ ــ   اـــ
۞   ۞   ۞  

ــــص                ھیدو سھ روز است کھ بوی گل نمیا ــــلـــــــدن بــــــــــــوانـــــــدای خــــــ ــ ـ ـــــبـ ــ ــ ــ ـ   ھیل نمیاــ
ـــــــــب ــ ـــــــب  از  نــــــــریـ ــ ــاغـ ـــــگ  وانــــــــ نل بـــــــــ ــــــــــــــرا بلبل بــــــــــــچ                س ــ ـــــیل گــــــــھ ســ ــ   یایھل نمـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــگ در آس                ت کھ دور از نازنینمدو سھ روز اس ـــمــــــ   مـــــــنـــــیـــــــمھ در ز ــــــــــــان گــــــ

ـــــــــگ م ـــی شـــــــــــاهـ ـــون حــــــــــگ چ                اـــر دریــــــــعــــــــوم در قـــــــ   ر دور نگینمــــــــھ بــــــــقـلــ
۞   ۞   ۞  

ـ                دو سھ روز اس کھ بوی گل نم آیھ ــ ــ ـــــــــــــھصــــــدای خـــــــوانـ   ــــدن بلبل نـمــــــــی آیــ
ن س ـــــــــاغـــــــــوان   گـــــــــــل   ب ـ   ٣بلبل  بھ  سیل  گل  نم  آیھ  ٢چبھ                بــرین ای   بــ

  :ویا
ـــــــــددن  بلبل  نم  آـــــدای   خـــــــوانــصــــ                است کھ بوی گل نم آید دو سھ روز  ــ   یـ

ـــبـر  ــــــــد   از    بـ سیدیــ ــــــل   ب   آید لبل   بـــــــــــھ   س  گل  نم چرا   ب                ـاغبــــان   گـــ
۞   ۞   ۞  
ن را ن راـک                دو سھ روز  ست ندیدم نازن   ھ برف آمد گرفت روی زم

ن شدــــک ـــــخ                ھ برف آمد کھ زنج زم   ٢دا پیدا نم کرد عاشقی را ـــــــــــ
  :ویا

ن را زدو سھ رو  ـــــاتـــــــــمگم م                است ندیدم نازن ن راـــم گــــ   رفت روی زم
ن شدــکھ برف آمد ک ــــــــمگ                ھ زنج زم ـــــر بـــ ـ ــ ـ ـــــــــــــنـــــــد ایردار ـــــــــــــب ار اد ـــ   راــ

۞   ۞   ۞  
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ـــ کــــــدم دلگـــــــش                یھآ دو سھ روز است کھ احوالت نم ــ ــــــ ــ ــ ــ ــــ   یھآ ھ پیغامت نمـــــــ
ـــــه صد بنم روزی دُ ـــریضھ می کــــــــــع ـــــ ـــع                ارـ ـــــــ ـــــــ ـــــــم یریضاـــ ــــھ ده یــــ ـــ   ١یھآ نم  ادتــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــا دو شنبھ در عذابم ـــ ــــــھ سھ                 دوشنبھ بــــ ـ   شنبھ سر کــــــــــــوه فراقمبــ
ن در زیر خاکم                بھ چهار شنبھ اگر رویش نبینــــم   بھ پنج شنبھ یق

۞   ۞   ۞  
ـــــــبی                کـی کالن یکدانھ پالیده ای حو  ــ ــــــ   ت مبارکا در جان گل ساتــــ
  ٢ترقھ  زرم می کتر ر دیر ــــــــاگ                ت شده پانزده دقیقھ ز ساعت

۞   ۞   ۞  
ـــــدم می مــــــق ی یِو ده ای َح  ـ ــــــــم                انی یا نیـــــــــ ـــــ ـــــب رهـــ ــ   دن می مانی یانیـــــــــــــوسھ کــــ

ـــــــام جــــمــــــت ـــــــ ـــــ ـ ــــان مــ ـــــما گن زخـ ـــــ ـــــــــ ــ ـــــده ای زخ                رفتھــ ـ   ٣م می مانی یا نی ـلـــما مــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــھ مـــــــک                راه می رون مادر و دخ ده ای   ادر برگ گل دخ کبوترــ
ـــــــــخداوندا م ن بـ ــــــرا شاه ــــــــک                گردانــ ــــــ ــــــھ بنشینم سـ ـــــــک ر راهــــــ ــ ــ   بوترــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــور ای حـــــــخ                وچھ دچارم می  یانیــــک ده ای   انیـال زارم می  یــــــ

  ٤ھ یارم می  یانیـــدا می دانــــــــخ                دستت خم نشد در گردن مندو 
۞   ۞   ۞  

ـــــم عـــــــــــغ                رفتھرما گـــــــــــــرا گــــــــــــــم مــــــــــــــالــــــــــــع ده ای ا  را ــــــــــــــــــــم مــــــــــالــــــ ـــــگ ت ــ ــ   ھـتــــــــــرفــ
ــــــن دم بـــــم مــــــــغ                ز استرو  دو غم عالم همھ می گن    رفتھـــــــــــــاال گـــــــــــھ دم بــ

۞   ۞   ۞  
  ای  تسکر ــوشــل دخ  دو  از او ر ــــــــزی  ده                 ت ایـــکرســــنیش ءھـــــه بتما دُ ــــــــــاغ شــــــــــده ب

ه ردهــــــــش بوابــــــــخ ــــــدستکش زی دُ   ٥بیدارش مکن کھ عاشقی درد سر است ای                ست ای سر ر ــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــاغ شــــــــب ر د ـــما گــ ـــــرف                 دمدی یل سفیدــــ ــــتم بکنم ز بـــــ ـــــــان تـــــبـاغـــــــ ـــ   رسیدمـ
  گل گرد سرت باغ بھ تو بخشیدم                یدمــاغبان پرســـــــــــک ز بــــک نرمـــــــنرم
                                             

  .درکشم، فیض آباد و جرم -٣       .درجرم و فیض آباد - ٢            .درکشم، جرم و فیض آباد -١
  .ایضاً  -٥                                                  .ایضاً  -٤
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  ٢٤٣                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــــــــک دریچست مــــیام بلند ــــــده ب   ھ کشتست مرار زلف تُ سودای س                راـــ
ــــــگمار ــــمردم می گن کھ بی بفا ی   ١ارک آن یارم خریدست مرا ــــــی من                یــ

  :آمده  بھ این شکل ن 
ــــــــــم یک دریچست  ده بام بلند    ر زلف خدیجست مراــــــــسودای س                راــ

  من یار خدیجھ ام خریدست  مرا                گییار م ن خدیجھ راـــــردم می گــــــم
۞   ۞   ۞  

ــــــل قـــــــده پیش اج                کوک و آهو چھ کنھ ٢ قاباده چنگ    ھ کنھــــــوت و بازو چــــ
ــــــطبیب دارو چو ل ــــــغـــسرده ب                ال و پرمـــــــــست به ااجل برید ٣نقراض  ــــ ـــھ کــ ــ   ٤نھ ــ

۞   ۞   ۞  
ــــر مـــــگنجشک س  ٦درایچھ                دیده ھ ـچولھ زار گلزاره ک  ٥ءھـولـــده چ   هاره کھ دیدـــ

ــــــم ھ ـــــــابل ــــــوف از زن   ردکــــــ   ٨هاسپ وزن و شمش وفا داره کھ دید                ٧طلبھ  می  اــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــخشان سیصد سدــــــده ره ب ــ   ر سنگ بلبل خش آهنگ استدرهر س                نگ استــــ
  ٩گ است ـــــــیکک و باریک و گندم رن ز ان                گ استـــکھ یارکت چھ رن بھ مھ میگن

۞   ۞   ۞  
ـــــوده ــــــروی ســــ ه نل های گوش هــــای شما ١١ل زنگا                شـــــــــــــــوه پای شما ١٠ ده ره بــ   بگ

  ١٢ا ــــخدمھ می کشم پیش قدم های شم                جایی  برسیم  کــــھ  هر ده  بیمار  شویم
۞   ۞   ۞  

  ده گردن یار عقیق و مرجان دیدم                دمـــــــــــــــپیچان دی ه مار ر چنار دـــــده زی
ــــای بخت بدم یاره گریزان دی                نمـــــــــعقیق و مرجان بکگفتم بروم    ١٣دم ــ

۞   ۞   ۞  
  
  
  .مقراض: Naqraazنقراض  -٣  . عقاب: Uqaabاقاب  -٢   .  ض آباددرکشم، جرم و فی -١ 

ای دور و بی آب و علف: Cholaچولھ  - ٥       .   درکشم، جرم وفیض آباد -٤        .         آشیانھ: ایچھ -٦.   جا
.     ساییده شده: سوده - ١٠          .درجرم وفیض آباد -٩   .  کشم، جرم، فیض آباد -٨.         طلبد: طلبھ -٧

ن چ: زنگال -١١     .در کشم و جرم -١٢.            کفش» کری « در چو چسپیدن هر  ک ر در این جا مراد از گرف
  .درکشم، جرم و فیض آباد -١٢
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  ٢٤٤                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  :آمدهبھ این شکل هم 
ـــــده گ                ماره پیچان دیدمه ده سر دریکان دُ    ردن یار عقیق و مرجان دیدمـــــ

ـــــروم عقیق و مــگفتم ب ــ ــ ــــــدم یــــای بخت ب                مانھ بکنــرجـــ ــــــــاره گریزان دیــــــــــ   دمــ
  :ویا

ـــــــار عقبق و مرجـان دیـدم                ـان دیدمدر ســـر دریکان دو مـــــــار پیچــــــ   در گـــــــردن یـ
م   از  بخت  بدم  بــاره  پریشان  دیـــــــــــدم                گفتم بروم کھ عقیق و مرجـــان گ

۞   ۞   ۞  
ــــــده س ــــــر کــ ــــتـــ ــــــل بـــ ه ب                دمــ ـــــــپ ـــ ــوتـــــــــــمھ ـ   ر بدمــــــ
ـــــده خ ــ   ١عاشق بھ دخ بدم                ھــــرانـــــــــــدق ویـــــــنـ

۞   ۞   ۞  
ـــده سنگ سیھ الف کشم الم آی ــ ــــھ نگار من لوی بام آیــــــــــد کـــــایــــــــــش                دـ   دـــ

ــــده دو  رو ن ــ ــــدان وای خد بپاشمـــ ـــــ   ٢شاید کھ بھ بوی دانھ ده دام آید                ھـ
۞   ۞   ۞  

ــار گل بھ دسفصل  ٣ده    جوانی ها شکستم دادی ٥ن ع ٤ده                 تم دادیــــــ
ـــــــپس دس   ٧بھ دستم دادی  ٦تھ کاسھ نایمیدی                 ھ دامن تھ دادم بھ امیدت بـ

۞   ۞   ۞  
ــق ده ـــــ ــــد الف نـــــ ــ ـــــ الـــ ـــو ـ ــ ـــــ ـــــت جــــــ ــــ ــــده روی سف                انمـــــ ـــــید بی غــ ـــارت جبـــ ــ   انمـــ

ھ مره ده آتش ت  ــده زل                انداخت عشق تُ ــــــف ســــ ــــه تایـ ـــ ـــار تـــ   ٨ارت جانم ــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــد الـــــــــق دم ــــف نــ الـــــــ   انمـــنازو کرشمھ و خیالت ج دم                انمــت جــــــو
  ٩ش سوز بی قرارت جانم ـآت دم                با نازو کرشمھ ها قدم می مانی

۞   ۞   ۞  
ـــــــد پست کــــــــــق مد ـــــــــرتـــ ـــــــــھ زیــــ ــ ــــــچشم س دم                وت جانمـ ـــــــه سایــ   ھ زیوت جانمـــرمـ
ـــــــه ــــرغـ ـــات کـ ــ ــــــ   ١٠ابروی کمند سر نشیبت جانم  دم                بینمھ سون قد تھ می ـــــ

    
این جمع آوری بھ  معموالً در ) ده ( کلمھ دراین :  Daده  -٣   .      ایضاً  -٢         .  درکشم، جرم وفیض آباد-١

جمالت تلفظ و بھ   ده کھ هر یک را می توان  از ر وی : Daدر ده : Daده  - ٤        .دو:  Daده . سھ شکل می آید 
ن ، وقت:  Ainاین  -٥            .مع آن پی برد   .درجرم وفیض آباد -٧           .نا امیدی: نایمیدی   -٦.        ح

  .ایضاً  -١٠          .ایضاً  -٩         .رمدرکشم و فیض آباد ، ج -٨
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  ٢٤٥                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــده قندز و ت ای                مگینمـقان دل غــــــــــــــــالـــــــ ـــــــــــپ  و  دراز  ش ـــــــــیــرنج  ده ایــ   رمـ
ــــر امر خـــــگ مــــــ   ١دره بدخشان بینمتاروز شدن  خُ                 دا شوه بشکنھ زنج

  :و یا بھ این شکل هم آمده
ـــقده  ـــــ ــــنـ ـــــــه و ـــــــــش                رمـــــــــیــــــــگـــــــدل ان دلـــــقــالـــــــــدز و تـ م در ایـــپ  دراز  ایــــــــــــــ   زنج
ــــــــــــــــر خــــــــــــــام بھ   مگ شو روز نشده خده بدخشان                 مـبگسلد زنج چودا ـــ

۞   ۞   ۞  
ـــوچھ تنگ سر دچــــــده ک   ھ شدمـت ٣ همچو مار عاشق بھ زلف                 دمـتھ ش ٢ار ـــــ

  ٥دمـــــــــرفتار شــــــــــو گــــــــــال ن ٤وده ـــــــــده ن                امسال شدم ونھــــــگـــــــــعاشق نبودم چ
۞   ۞   ۞  

  ر سر سنگ کبوتر هفت رنگ استـــــــده ه                سیصد سنگ است ٦کتل فیضاوات  ده
ــــــــی   ـــگنمی  مردم ـ ـــتھ چ  ارکـ ــ ــــــــخ                ھ رنگ استـــ   ٨ندم رنگ است ـــسیھ داره و گ ٧االی ـ

۞   ۞   ۞  
  تاده سخن سخن برای تھ کدمــــــــــایس                تھ کدم  برای  ذرــــــگذر گ ھــــــــــوچــــــــــک ده

  د کسھ سالم سالم برای تھ کدمـــــص                صد کس نشستھ تھ میان صد کس
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــــــــل  ده ــ ــــــــدلب  بـ ــــــــعج   رمـ ــ ــــــمم امتـــــــــــق ایبــــــــــعج                داره ازـ ــــــــــــتــــ ــ   از دارهــــ
ــــــھ ســـــــچ                ودهـــمن رب از کنون هوش و خرد   ازم مرغ دل پرواز دارهـــــ

۞   ۞   ۞  
  تھ نکنم زد امنت دستو ــــــــــــــــــــک                ستمر آمدی ای نگار سر ـــــــدی

  س می بیند کھھ از آنبر ــــآخ                یر می بیندمعشوقھ کھ دیر د
۞   ۞   ۞  

ــدی   دخ بھ ما ننگ داره                وار ما سنگ دارهـــــــــ
ــــــننگ دخ ب ـــ ــ   ار واری رنگ دارهـــــــــــــــان                ھ جانمـ

   
  .آویزان ، خم: Kashalکشال -٣         .گرفتار ، روبرو، عاشق: رسر دچا -٢          .باد و جرمدرکشم، فیض آ -١
  .بھ تازگی معشوقھزده باشد تشبیھ شده   کوچک و تازه درخت کھ از نوجوانھ ال: Nawalنوده  -٤
  .خالهای: خاالی -٧     .فیض آباد: فیضاوات  -٦        .در کشم، جرم و فیض آباد -٥
  .در کشم، فیض آباد و جرم -٨

www.enayatshahrani.com



  ٢٤٦                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  ی خنددـا مـــر خانھ بھ مغوع ســـــــــن نــــــــزی                خندد  می ما   بھ  رزانھـــــف  و  ھــــــــوانــــــــدی
ن کھ است چون رشتھ نما از ضعف ت زده بیگ                یق ــــــح   ١ھ ما می خنددــــــھ بــــــــــانــــ

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ر  ﴿
خ  زردی ک ـــرُ ــ ـــــ ـــھ  من دارم  کــ ـــــــــــ ــــــــ ــــب                ھ  دارهــــ ــ   داره  ھ من دارم کھـــــــــــــــھ دل  دردی کــــ

ــــدوست و دشماـھ خو طعنھ شدم بـم ـــھ دل ص ی کــــــب                نـ   ٢ھ دارهـــــھ من دارم کـــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــدم بــــــرسی ـــــ ـــ ــ   ت هنم دانم کھ چند روزم شد                ی پنجشسر دریا ر ـ
ـــــــــج دا ـــــــــخ ــانـ ــــــ ـــــق ی                را خانھ رسانیــــــم مــ   ٣ت  نم سات خدهــــــارم کــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــرس ــــــف   ده   یدمــــ ـــھ مـــــــب                یـهرا  ده   رازهـــــ   ا معلوم شده قدر جداییــــ

  اییر ـــــــــــــک  ده  انشــــــانمــــــخ  بسوزد                جدایی رابنا کرد کھ همان کس
۞   ۞   ۞  

ــــــــــب تم ــــــرف   چپ و راست ٥ره پر تافتدیدم صنمھ زلفا                راست   ٤غنچھ  ھــانـــــــب بھ   دره   ھـ
ــــتم صنما بــــــــگف ــــــ ــــک افتــــــبگ  و  خندید                راست   ٦ لو   ای  وسھ بـ   ٧ بالست  مال  این ھــــ

۞   ۞   ۞  
ــــرف ـــــتم بدره بھ بانـــ ــــ ـــــگ هدیدم د                ناری ـــــــــوکــــــــک  ھـ ـــ   واری ـــری دیلھ سر بسـ
ـــــتم بگیــــــگف ــ ـــــــرم ازو گــ   اری ز دستم نرسید خدا ره کردم                 اری ـال یاد گـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــب  دره    بھ  رفتم  ـــــب   ھـ ـــــھ  انھ ــ ـــــــــ ـــــــزغالـــــ   ش می مالھدیدم صنم چکری بھ پا                بـ
ی بھ پا  را    چکری    صنما   گفتم   خاره  می   پایم    پشت  گفت بچیکم                میما

۞   ۞   ۞  
ــــن   دره  تمـــــــرف ــــــبھ ب  ھـــــ ــــــــــــدی                انھ چوب بنفشــــــ   دم صنمھ پاشھ کشیده ای کفشــــــ

  ٨ختشدو  آنرا قربان آن شوم کھ اگفت                یست صاحب آن جوره کفشککھ فتم ـــــــــگ
  
         .چوب : غنچھ  -٤          .ایضاً  -٣        .   در جرم، فیض آباد و کشم -٢        . در جرم -١   
  .ایضاً  -٨             .درجرم و فیض آباد -٧            .آب: لو -٦                .انداخت : Partaaftپرتافت  -٥    
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  ٢٤٧                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــکــلــگ  ـــرف ــیـــــبـــــــب  درازت الـــــــــــس  مـــ   ینمـــب های دراز مگر بھ خوابت ببـــش                مـــــنـ
  و خوابت ببینم  انمـب  لتـــبغ  ر درـــــــس                شب های دراز و خواب خوش نیس مرا

۞   ۞   ۞  
ــــــرخنده ندیدست مــب پـــــکس با ل                راـم ھ فلک از تو بریدستــــــروز ی ک   راـ

ــــمن دان                دل دارم   چندان غم هجران تو بر   ھ آفریدست مراــــــــــــک آن م وـــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــخ  رفیقانم   رارخصت بھ سوی خانھ ما نــبتی                را ماش  حافظ دا ـــــــــــ
  ٢ر ا   ایک زخم هاـــــــــکـی ١لمــــم م                جر یار  گشتم همچو بسملــهز 

۞   ۞   ۞  
ی بھ جنگ خی می رفت   دلدل بھ هوا چو باد صرصر می رفت                روزی کھ ع

ــــــــش  ذوالفقار   هیبت از ـــــــ ــــــم  اهــ ــ ـــ ــــــــــــرهــــــــس                ردانـــــــــــــ   ریده پیش حیدر می رفتـای بــ
۞   ۞   ۞  

  

  ﴾ز  ﴿
  

ـــــــزآغ ــ ـــــــوشم جـ   را سر بی بفایی کردی ای دوستــــــــس                دایی کردی ای دوستـ
ــــب  فال زدی  ــــــفـ ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــب   داری   اـــــــ ــــ ــ   ٣خدنمای کردی ای دوست بھ آخر                 اول   ھـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــــاز ش یــــــــــایـــــــــنـــــــــــآش  اول  از ـ ـــمــــــــالم و رهنمایی از شـــــــــس                دـــــــــش  ماــ ـــــا شـــــــــــــ   دــــــــــــ

ــــــــــک                ده بودممھ خو بر عهد خود ایستا ــــــــــــــــھ آخــ   شد  از شما  اییــــــــوفـــیـــر بـ
۞   ۞   ۞  

  
                                        

  .مرحم: ملم  -١
                               .درجرم -٢
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  ٢٤٨                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــــبی  زرد  وکـــــــــــــــــــــــد آلزر  ـــ ـــــ ــــــــخ  رونــ ــ ــ ــــــاخش خمشده ده بــــــــــش                ھــــــــــانـــ   انھـــــــــانـــــــــــغل جــــ
م خانھگفتم بروم  ــــــــــــم  دنــــــــــآم پس                ای مردم پایان گ ــ ـــــــدان  دا میـــــــــــــخ  راـــ ـــ   ١ھـــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــآل  در ز  ـ ــــگــــــــــــج  زرد  وکـــ انم منرده ـــم  راقـــــــف تــــــــــای دس                انمــــــــــــریــــــب  رــــ   ح

ـــــــھ اجــــــــروزی ک ــ   ٢کند گرد لب و دندانم حلقھخون                 رجانمـــل تیغ کشد بـ
  

آکبھ این ش   :مدهل ن
ـــــــج زرد  وکـــــــــــــزرد آل ــــگــ ــــر ی بـــــــ ـــم راقــــــــــف  تـــــــــدش  در                انمـــــــــریــــ ــــــــــحی  ردهــــــــــ   رانمــــــ

ـــــــل تیغ کشد برجـــــــھ اجــــــروزی ک ـ   گرد لب و دندانم  لوه کندــخون ج                انمـــــــ
۞   ۞   ۞  

  ر سر یتیم افتادهـــــــــھ بــــــــــودای تــــــــــس                لفای سیاهت حلقھ جیم افتادهز 
ـــه ـــــ ـــــــــبنگ                اشقھ آزار مدهـــــــع گوید ر کســـــــــ ــــــر بـ ــ   ٣ ھ میم افتادهـــــــھ چــــــــدر تـ

  :اوی
ـــــــدرتـــــــــب گرـــــبن                حلقھ جیم افتادهزلفان سیاهت  ـــــچ  ھــ   ادهــافت  میم  ھــــــ

ــــــگ  می مردم  ــیتی  نـــ ــــــیتیم ب                دهـــــــآزار م  مھـــ ــــ ـــــدر خـ ــــ ــــــــانــ   ب افتادهـریـــــــھ غــ
۞   ۞   ۞  

ــــزل ــــــــــفان سیای تـــــــ   کشت هچشمان سیای پر خمارت مر                 کشت هر ـــــــار تارت مـ
ـــاین دخ شوخ ن                پدرت پیش ھـب نمک رضـع ھــک  تمــــــــرف ــ   تــــــاقرارت مره کشــ

۞   ۞   ۞  
ــــــت ھءفان سیـــــــــــزل   پر خمارت مره کشت ھءچشمان سی                کشت رهـــــــار تارت مـــــ

ـــــــــعگفتم بروم  ـ ــــــرض کـ ـــــنم بـــ ــــ ـــاین دخ شوخ ن                ھ پدرتــ ـــ   ٤تــــــاقرارت مره کشـ
۞   ۞   ۞  

ـــت عشقت ب                دت بھ جانم بزنھـــزلف تو میگون ق ـــــــ ـــــــ ـــــ ــــــ   ھ خان و مانم بزنھــ
ـــــه                ام و سحر جلوه ک در نظر مهرش   جانم بزنھ  بھ   ت  تو    ءر جلوهــــ

۞   ۞   ۞  
  ارـــی  کنم  مھ کی از تو جدایی می                اری   نمـک  می  بینوایی  عشقت ز 

ـــــق م                های بسیارده روی سینھ ام زخم ــ ــــرهـ   نم یارـــــــــــدوایی می ک مــــــــ
  
  .ایضاً  -٤              .ایضاً -٣            .درکشم، جرم و فیض آباد - ٢           .ایضاً  -١
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  ٢٤٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــب                ر کردم چھ فایدهــــــــر ک ســـــــــز عشقت ت ــ   دهـردم چھ فایـــــــک نظر قطع انـــــــــــھ جـ
ـــــب ــ ــ ـــــــت شستمـــــــاکس نــــــــــھ خـ ــ ــــــــــــزان  ھــــــــــــا بـ ــ ــ   ١کھ من خاکی بھ سر کردم چھ فایده                وـ

۞   ۞   ۞  
ــــــب                ردم رفیق راــــز عشقت ترک سر ک ـــــــھ سینھ خـ   را   دفـه  ردم و تــ

  و هللا من نخواندم یک ورق راھ ــب                ی کھ عاشق باتھ گشتمروز  از آن
۞   ۞   ۞  
ــــز غمهای                ز عشقت مست و مدهوشم گل من ــــت ســ   ل منــــــــــم گــــوشـــــــــھ پــــیــــ

ــــھ ای یـــــــــــک                ؟ھیی تُ دل داده  ھـــــــــــدیگ ایـــــــــــمگم ج ــ   ٢راموشم گل منـــــادت فـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــک                ادــقت می کنم فریاد فریــــــــــــــــز عش   ادــاد بربــــاصلم بربـــــــــــــــھ دادی حــ
ینگذش ـــنیدم نـــــش                تم من ش از قصر ش ــ ــــــــــــــــــــالــــ ـــــھ فـــ ــ   اد فرهادـــــرهــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــار  عــــــی            ای نـــم  ۀیدــچــپی  نـــــت این است میلگ رــیز  ـــــ   نـــده مـــــــــــــیـــــــــــــــجــرن    ی از مھزیز ـ

ـــــــنی در ب ـ ـــھ گــــــــــرتــ ــــــــــــــــــــــــاه و نی در بـــــــنــــــــ ـ   ٣جای تو بود همیشھ بر دیدۀ منچون              رمنــ
  

 ﴾س  ﴿
  

ینھ  ـــن ھــــــــلـــــچ  دم                جانم د پستتــــــــدم قک ـــــــزنس   جانم  دستت یی  رهـــــــــــــقـ
ــــــردم همگی مـــــــم ـــب تره  و   اــــــ   در چشم سیاه سرمھ مستت جانم                میگند ـ

۞   ۞   ۞  
ینھ زن ـــــره مــــــــــــک شیــــــس ــــغــــ ــ ــــاز تو کھ جدا شدم بھ کی دل بن                دمــــنــــــــگ ز ـ   دمـــ

ــــــــپ                ننگ مردم  ھـــــــــــاشــــبــــــــدرم نــــــــــــــــرم پــــــــــــش   گردم  ت میقدگرد میشم   روانھــ
۞   ۞   ۞  

هــلــــــــــھ از قبــری کـــــــــاب و ـــــــــــام                ریزهریزه  استآسمان  ءستاره   ھ بخ
ـــــــــخ ــ ـــانـــدا جـ ــــمرا ب مــ ــــــــــسر زل               بسازی  ارانــ ـــــار جـــــــــــــفای یـــ   م بریزهــــــانــــــ

  
  .ایضاً  -٣                 .درجرم -٢             .در کشم ، جرم وفیض آباد -١
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  ٢٥٠                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  امشوبھ   میان  آسمان  است      پروین                  است   امشو  ستاره جالن  و  ماه   جالن
  ٣است امشو ٢جوار ١کھ جانانھ لومادانیم               باش  وین   تھ  برو   بجای   خد  ساکنپر 

  :ویا
ـــج ارهـــــــتـــــــــس ــــــــــ   شبـــاست ام آسمان   میان ھــــــــــــپروین ب          شبـــــــام تـــــاس جالن اهــــــــم النـ
ـــپ ـــــــروین تـ ـ   امشب من دانم و جانانھ لب بام  است                و برو بجای خود ساکن باشـ

۞   ۞   ۞  
ــــــب                وا می شمارم امشبـــاره در هــــتــــــس ـ ــ ـــــــــــب  ھـ ـــــــب  الینمـ   شبـام  مارمــــــبی اــــــیـ
ـــــــــب ــــــــــب ھـ ــ ـــــب الینمـ ــ   خدا می سپارم امشبر ــجان را بکھ                 وقت  مردن  در  اــــــــیـ

۞   ۞   ۞  
ــــخ                زرین اس ٤هوا کوگ  ستاره در  ن اســـــ   دم انگش و یارم نگ

ن اس ــک                نگهدار را   نگینم   دا جانمــــــــخ   ٥ھ یا ر اول و آخر هم
۞   ۞   ۞  

ـــــــه اره در ــتــــــس ــــچ                ینیدبب  اه ره ـــــــــوا مـ   ینیدبروی گلشاه ره ب ورقھ وـ
  ٦چنان یوسف زلیخا ره ببینید                 ر لبــشک ھ روی گلشاـــــــو ورقـــــچ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــه اره در ــــــــتـــــــس ــــ ــــــوا  می بـ ــــزمی                ینم امشوـ ــ ــــــزی  را  نـــ ــــــپ رــــــ   وامش  بینم  یم  اــ

ن ده زی ــــــزم ــــــــر پـــ ــــــش ل ـــــــــگ ایـ ـــــامــ ـــــــــــ   ٧کھ یار ای یار جدا می بینم امشو                 یــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــه    در    ستاره   چھ بد کردم کھ دل دا دم بھ جاهل                یلباق   و  لیباه وا ـــ
ــن ــ ـــــتم کـــــدانســـ ــــــھ جــــــــ ـــــپشیمان                بود ل بی بفاــــــاهــــ ـــــــ   ؟٨ ھ حاصلــم چــــــم پشیمانــ

  :ویا
  ھ بد کردم کھ دل دادم بھ جاهلــــچ                قابل   و    ابله    هوا     در    ستاره 

ـــپش                اهل می خورد خو ن دل منــھ جــــــــــک ـــ   ؟حاصل چھ    پشیمانم    مــیمانـ
۞   ۞   ۞  

ــــب                ستاره ده هوا می شمارم امشو ــ ــ ــ   امشو ارم ـــــــمــبی  اـیــب  بالینم ھ ـ
  ٩کن  نظر ده یار سر گردان خد                کن  من  پرسان بیا  بالینم   ھــــب
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  :ویا بھ این شکل ن آمده
ـــــب                شمارم امشوده هوا می  هستار  ـــب  ھـ   امشو مارمــــــــبی ا ـیــــــب  الینمـــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــب  ھبـ ــ   امشو مبیدار  سر شب تا سحـــــــــــر                 ادانن ارـی ای بیا الینمـ

  :ویا
ـــس ــــــب                مارم امشوــــــــوا می شــــــــــــاره در هــــــتـــــــــ ــ ــــــــــــب  ھـ ـــــــــبی یا ــــــــب  الینمـ ـــ   شوــــــــــــــــام  مارمــ

ـــــب ــ ــــــب ھ ـ ــ ــ ــــــــب   الینمـ ـــــــــــت مــــــــــــده وق یاـ ــ ـــ   ١کھ جان را با خدا می سپارم امشو                ردنـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــلــک ـــــــاره ریزگــــتــــــــس ــ ـــتـــــــــــوی مهـــــــــــ ــ ـ   ٣می بره خاب  او کی  عشق   ای  مرا                ٢ابـ
ــــــر هـــــــــاگ ــ ــ   ٥، ٤ار زخم می خورم تابـــــــــــثال مــــــــــم                بیایھ   من  یار   ر و خت کھـــ

  :کشم بھ شکل ذیل خوانده می شوداین دوبی در 
ــــــس ــ لـــــــــزگتاره ریــ ـــــــــک  ـ   مرا ای عشق او کی می بره خو                توــــــــوی مــــــ
ــــــــاگ ـ ـــــــــم                ار من بیایھر هر وخت کھ یـــ   رم توــار زخم می خـــــــــــال مــــثــ

۞   ۞   ۞  
ــــس ـــــــب                بودم  و بیدار رزدــــــــــــاره ســــــتـــــــ ــ ـــــر رخنھ دیـــــــــــــھ زیـ   ودمـــــــــــــــوار بــــــــــ

ـــــهنوز ه                خروس نامراد بانگ سحر کرد ــ ـ   ودمــــــــــــار بـــــــــــار یـــــــم انتظــ
۞   ۞   ۞  

ـــــب                رزد و بیدار بودمـــــاره ســـــــتـــــــس ـ ــ ــــگ امید  ھـ ـــــــب بیخار  لــــــــــ ــ   ودمـ
  کھ بیند از غمش بیدار بودم                ل بیخار من امشب نیامدـــــــــــگ

۞   ۞   ۞  
ــــم  ررزد و بــــــــس ستاره ــــ ــ ـ   کرد پر ھ یارم تکیھ بر بالشتــــــــــــک                کرد ا اثر ـــــــــ

ین   ٦ روس نامراد بانگ سحر کردـــــخ                نکردم در بغل یک خواب ش
۞   ۞   ۞  

ــــــاره ســـــــــتـــــس ــ ـــــب                بودم یدار ــــب  و رزدــــ ــ ـــدی ای رخنھــــــــــــھ پـ ــــــــوار بــــــــــــ ــ ـ   ودمـــــ
  ٧ار بودم ــــــــــار یـــــــــــتظــنوز ده انـــــــــــه                سحر کرد خروس نامراد بانگ
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ــــــــستاره س ــ   الشت پر کردــــــھ یارم تکیھ بر بــــــک                رزد و ماه هم اثر کردــــ
ین   خروس عرش گلبانگ سحر کرد                نکردم در بغل یک خواب ش

۞   ۞   ۞  
ــــــس   شک و عنـکھ تھ خشبو تر ی یا م                یسوی دلـــــــــرسیدم ای گـــــــــــحر پـ
ـــب ـــرم می رنجـــــــــتا دلبــــــــــگفـ ـــــــــم ای تــــــــ ـ   ١ربازی بر اــــــــــــا مشک می ســـــــــــــرا بــــــــم                ھـــ

۞   ۞   ۞  
یسحر  ی رسیدم در دو را ــــب                گا ـــــدم نــــــــدیـ ــ ـ یــــــــــــازنینم مثــ   ل ما

ـــــــــــن یــــــازنـــــــــــــبدیدم ن ـ ـــھ زانـــــــــو بـــــــــــــزده زان                رورـــــــــــــاز پـــ ـــ یپوی ســـ   ا
۞   ۞   ۞  

ــــــشق درمـــــدوای ع                دارهــــــعشق سامانی ن سرای ـــانی نـ   دارهــ
  ٢رفیقم عهد و پیمانی نداره                داییـــــــــبھ بس جفتادم من 

۞   ۞   ۞  
ــــسر ب ـــقدت را ب                ام آمدی رخ تازه کردیـــــــ   ا قدم اندازه کردیـــــ

ن و آسمان باشد تو با                ا جهان باشد تو باـــــــــال ت   زم
۞   ۞   ۞  

ـــــــــبرا ن را همسر  ـــ ـــــــاز کن گــــــــــ ــ ــــــــدی بغل واز کن گــــــــــمرا دی                ل منـــــ ـ ـــ ــ ــ   ل منـ
  ٣کن گل من خوده ساز  ییو ر سر                 ان دوست و دشمنرا دیدی میــــــــم

۞   ۞   ۞  
ـــــس ــــر بام بلند شیوه شوی یـــ   ایت می کنم بیوه شوی یارـدع                ارــــ

ن مــــــنــــــمی ک تدعای ـــــبگ  آم   وی یارــرای خوردنم میوه شـــــب                ییو ــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــسر ب ــلـــام بـــ ـــند ایســـــــــ ــ ـــ ـــــ ـــــتاده یـ ـــــــوض                ارمـــ   و کرده نماز می خوانھ یارمـــ
ـــــمگ                رش نم شھـاشارت می کنم فک ــ ــــھ جــ   ای دیگر دل داده یارمــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــس ـــــر بـــ ــــام بلند خـــــ ـــــــک                میازه کردیــــ   اریک مرا دیوانھ کردیـــــــــمر بــ
ـــــــــــاش                مر باریک چهارده سالھ دخک ـــ ـــــــاره از درون خـ ــ   انھ کردیـــ
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ــــربـس ــ ـــبام ــ ـــ ـــــــلــــ ـــــــــند تـــ ـ ــــــو جــ   مھ کھ نادان بودم تو وعده دادی                وه دادیـــلــ
ـــــھ کـــــــــم ـ ــــــــم                ودم مثل کبوترــــادان بــــھ نـــ ــــــــھ را مثـــ ـــــل کــ ـــ ــــــــبوتر دانــ   ھ دادیــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــر بــــــس ــــ ـــــدیدم قــامی بــ ــ   ت کھ اندازم کمندیــــنشد فرص                د بلندیــــــــ
ـــــــــشیـــــــــک ــــتکــــــده دسـ ـ ــــ   بھ دست آن غریب و مستمندی                ترو تازه ١ایـ

۞   ۞   ۞  
ــلـــــسر پ ــ ـــ ـــــوان بجل بــ ــ ــ ـــ ــــق گ                شھازی نمیـ ــــــــنھ رفیق بـــشــ ـ   ازی نمیشھـ

ــب ون می پوشھ کاالی مرینھ                ودینھــھ خانھ می خوره نان و پـ   بھ ب
۞   ۞   ۞  

ــــــا سر دیــــــــــــسرت ــــر خــــوال صنم ســــ ـ   بع صنم گل است وبع خار است                ار استـ
ـــــلـر خیـــــــه ــھ زنـ ـــــــ ــــــبع صنم ک                ا هم صنمیمـان می گن مـ ــ ــــشنـــ ــ ـــــ ــــــکـــــــدۀ افـ ــــــــــــار اســـــ ـــ   ٢تـ

۞   ۞   ۞  
ـــس ــــ ــــــر چشمۀ تـــ ـــ                ار گرفتـــالقانھ زنگـــ ــــ ـــــوف  یـب کھ د خبـــری آمـ ــــ   ا یار گرفتــ
ــــــی ــ   گلدستھ را مانده دامن خار گرفت                رفت کھ از مھ  باشھــــــاری نگـ

۞   ۞   ۞  
ــــنظر ب                کردم ٣سر چشمھ رسیدم بانھ ـــــ ــــ ــ ــــر ابروی جـ   انانھ کردمــ

  ا بھ دامن پاره کردمــــــگریبان ت                دم یار خود راـــــــردم ندیــــــظر کـــن
۞   ۞   ۞  

ـــــمــــر چشــــــــس ــــھ رسیــــ ــ ــــــز آو دی                اه وقـدم گـ ــــــــــانــــــــــده ام شــــــ ــ   دم درخـ
ن ن                ردـال آمد درختھ ریشھ کن کـشم ـــمن مسک ــــ ـــــ   ٤چ بخــــم هیدار ــ

۞   ۞   ۞  
ــــــس ـــب   نھـــــــتش  رسیدم  رچشمھـــ ــــدت                ودمـ ــــــــچ  اـ ـــــــسف  ادرـ   دیدم  طرفھ یده ــ

ـــــــنو داــــــــخ                کشیدم یبھ چشم دیدم بھ دل آ ــ ـــ ـــــــم دا ــــ ــ ـــ ــــدیــــــن  دل  رادـــ   ٥ دمـــ
۞   ۞   ۞  

ــــــس ــــــــرچشمھ رســـ ــــیدم دم گـ ــ ـ   سیاه موره بھ خود همدم گرفتم                رفتمــ
ـــــــن ـ ــ ــــــت                تم سیاه موی بی بفا بودـدانسـ ــ ــــام عـــمـ ــــــمر خــ ــــم هدـ   ٦اتم گرفتمــــ
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  ٢٥٤                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــــــسرچشمھ رسیدم ب ـ ــــنظ                انھ کردمــــ ــــــابروی ج ر ــــــــبر ــــ   کردمانانھ ـــــــ
ــــنظ   ٢گریبان تا بھ دامان پاره کردم                ١رهود ـردم ندیدم یار خـــــــــر کـ

۞   ۞   ۞  
ــــــس ـــــدرا درون بــــــــــر خــ ــ ـ ـــــــــــاغ کـــــ ــ ـ   ردمـا گل رابھ خود مشتاق کــــــتو د                ردمـــــــ

  ٣را بھ سوزن داغ کردم دــــــــدل خ                نھ گل چیندم نھ سیل باغ کردم
۞   ۞   ۞  

ــــــــــیان بـــــــــود را مــــــــــــر خــــــــــس   ردمـود را بھ سوزن داغ کــــــدل خ                اغ کردمـ
ـــــــن ــ   اق کردمتدوتا گل را بھ خود مش                ھ س  باغ کردمھ گل چیدم نـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــوار بی پـــــــــــــر دیـــــــس ـ   اکیـار تـــــار و من بی یــــــــا یــــــــــمھ بـــــــــه                ال تاکیـــــــــــــــر چـ

ن گ                بھ گردن همھ با یار خود دس ـــــل بی خـــــــــمن مسک ــار تــــــ ـــ   اکیــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــ ـ ـــــــــــــاکیسر  دیوال  پر  پر کــ ــ ـــــــــــی بـــــــاهمھ                 ـــار  تـــ ـــــمن ب و ار ـــ ــ ـ   ی یار تا کیــــــــــــ
اهمھ  ن گـــــــــل بی  خــــــــار تــــــا کی                بھ گردن با یار خود دس   ٤مــــن مسک

۞   ۞   ۞  
ــــــومید ز روی یــــــــــرا نــــــــــــم                ردنــــــــوال کـــــــــــــــــــــــرا دیــــــــــــــم هر راـــس ـار کـ   ردنـ
ـــــرا نومــــــــــم ــ ـ   ٥بھ حق من ستم بسیار کردن                ینــید ز روی یار شــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــردیسر راه  مرا   ــ ـ ـــــــــــوار  کــــــــــــ ـــردی                دیـ ــــ ــ ـ ـــــــ ــ   مرا نامید زروی یـــــــار  کــ

ین ــار  ش   بھ حق من ستم بسیار کردی                مرا  نامید  زروی  یـــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــوار  ــــرا دیــــ ـــــ ـــــر راه مـــــ ـــــــــردند ســــــ   مرا  نومید  زروی  یار  کـــــــردند                کــ
ین ـــــار ش ــــــ ـــــ ــ   بھ حق من ستم بسیار کردند                مرا نــــومید زروی یـــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــس ــر راه مــــــ ـــ ــــــــ ــــرا دخ گـــ ــــام استمـــــــت                رفتھــــــ ــــــخـ ـــ   وانم در گرفتھـ
ـــب ــــرین بـــــ نــــــر مــــــ   کھ کار ما و دخ  سر گرفتھ                ادر دخ بگوئ

     
  .درکشم -٥    .     در جرم -٤       .درکشم، جرم و فیض آباد -٣         .درکشم، و جرم -٢        .خود را: خدره -١ 

www.enayatshahrani.com



  ٢٥٥                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــــــرفتھســــــــر ر  ــ ـــــــرا دخ گــ   تمــــــــــــــــام استخوانم در گرفتھ                اه مــــــ
ــــھ مادر دخ بگوئید   کھ کار ما و دخ سر گرفتھ                برید بــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــس ـــــــــه مرا ظار ر ـــــــــ ـ ـــالــ ـــــــــ ـــ ـــــــــــک                م گرفتھـــ   ایم گرفتھــــــــــــــرا قــــــــــــمر بند مــ

  را پیش خدا کنــــــــــــاجات مــــــمن                کمر بند مرا قرص از طال کن
۞   ۞   ۞  

ـــس ـــــــــر راهـــــــــ ـــانــــــشینم خــــــت بـــ ــ   شانھ سازم تاین موهای سیاهبھ                 ھ سازمــــ
ــت                بھ این موهای سیاه شانھ شمشاد ــ ــــــــــر دیـــــــــــــود بتــــــــــــــرا از خـ ــــوانــ   ھ سازمـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــس ـــــــت بشــــر راهـــــــــ ــ ــ ــــینم مـ ــب دس                ار واری ــــــــــــ ـال دســــــــمـتــ ــ   ار واری ــــــــتت یــــ

  واری  مار نم طو ـــــــردن می کـــــــبھ گ                شانیــب دستمال دستت خود ن
۞   ۞   ۞  

ــــب                رمـــت بشینم روزه گیـــــــــر راهــــــــــس ــ ـــــھ دور کاکـ وزه گیــــ ــــــــــلت ف   رمـ
ـــــبغی                کاکلت یاقوت و مرجانبھ دور  ــــــر تــ ــ ـ ــ ـ ــــــــــــو دیگــــ مــــــر یــ   ار ی نگ

۞   ۞   ۞  
ــــــــار ــ م یـــــــ م  یـــ                ســـــــر راهـــــــــت کـــــــــتـاره می گ ــــــــرای تـــــــــــو  طــــــیـاره  می  گ ــ   ـــــــــاربـ
م  یـــــــــار                نم دانم کھ چند روز بعد می آیی ـــــھ  اجــــــــاره  می  گ ــ ـ   بدخشانـــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــر راهـــــــس ـــــت بشینم تـــ ــــــ ــــا بــ ـــ یــفدایت می کنم هر چھ بخ                اییــــــیـ   وا

ــــن ـ ین ترــحفھ از جدارم تـــــ ی                ان ش   از آن ترسم کھ جانم را نخوا
۞   ۞   ۞  

ـــــس ــــر رایــــــ ـ ـــ ــــشیـــــــت بــ ـــ ـــنـــ ــ ــــ ــــم تـ ــــ ـــــبا ــــ ــیـ یکھ فدایت می کنم هر چھ                 اییـــ   خوا
ـــــفدایت می کنم یک ج ـــ ینــــ ــــاز  آن ت                ان ش ــــ ـــــھ آخــــــــــرسم کـ ــ ـــ   یـــــر بیوفایـــ

۞   ۞   ۞  
ـــا تـــــــــــم تـــــــــــت بشینــــــــــر رایــــــس ــ ــ ـ ـــــــــــ ــ یـــــــــــــف                ھ آییـ   دایت می کنم هر چھ بخوا
ــــدایت می کنم ای دور و نــف یــاز آن ت                یکزدـــ   ١رسم کھ جانم را نخوا
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ـر رایـــــــــس ـــ ـثــــت بشینم مــــ ــــــــ ـــل بـ ـ ــرفیق بی ب                اشھ ـ ــــا هـفــــ ــــرگــــ ــ ـــــبـــــــــز نــــــ   ھـــــــــاشـــ
ــــرفیق ب ــــفـــی بـــــ ـــــا مــــ   ١راشھخمی کھ مغز استخوان را                 تـثل سوانســـــــ

  :بھ این شکل هم آمده
ــــینم مـــــر رایت بشـــــــــس ــــی  بگویم دلنھ اوغاـــــــــب                ل باشھـــــــثــــ   تھ راشھـــــ
ــــــــب ه زبکی بگویم ھ او ـــــ نب   ٢بھ تاجیکی بگویم  کس نباشھ                کیلگ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــنیـــــــــم گل                ــــا کنیم گلآو پــــ صفھ رهســــــر  ــانی کـ ــ   زن دادره مهمــــــ

ـــــانی نم آیھ ــــــھ مهمــ   ٤نی کنیم گلگسپند قربا ٣دتا                 زن دادره بــ
۞   ۞   ۞  

  شوـگریھ خون می آید امبجای                 واژگون می آید امشو مکرشـــــــــس
ـــــجف ـــــژگـز م                کشیدم پایت  اهای کھ در ـ ـــــ ون می آید امشو مانـــ   ب

۞   ۞   ۞  
ــوتــــــــسر ک ـــــــ ــــل تالـــ ــ ـــاح                ال گرفتــــــقانھ زنگـــ ـــ ــــــــــــھ بیوفــــــــــآمد کوال ـــ   ا یار گرفتـــ

  گلدستھ ره ماند و دامن خار گرفت                 باشد ھھ از مــــــــــــار ی نگرفت کــــــی
۞   ۞   ۞  

ـــی  ها ل زن یان خیـــــــم                یک خیل زن بود باال ھ ـــــــوچـــر کـــــــس ـــــــ ـــــار من بــ ـــــ ـ   ودــــ
ن بود  ٥ای یارمن کوش ــــــــــھ پـــــب                 ش تھیبشناسی گویم  نشانی می   ٦خ

۞   ۞   ۞  
ـــــــس ـــــی                وزهـــمی س ٧ر ـــلره ب الاو ه و ــــــــــــر کــــــ ــ ـــــ ــارک مــ ـــــــ ـــ ـــــــــــــب ت ھـ ــــ ن ــ   زر می دوزه ٨اق

ـــــــت                می دوزه سوزنش شکست بھ برگ نی   ٩بھ موی سر می دوزه ارش کم کدـــــ
  :ویا

ـــــــوزه ن  زر  میدوزه  یار  جانمھ  ب                ســـــــر  کـــــــوه  ب  الا  لــــــر  می  ســ ـــاق ــــ   تـــ
  تارش کھ بکند بھ موی سر میـــــــــدوزه                سوزنش شکست با برگ نی میدوزه

۞   ۞   ۞  
ـــلنـــــوه بــــر کـــــس ــــــد آلــ ــ ــــــ ــــشـــــو بـــــــ ــانـــــ ــــــــ ــــو بشانــــــــت سیب و زرد آلـــــــــــدرخ                ـمــ   مـ

ین ج                زرد آلو چھ باشھب و درخت سی ـــــــش ــــانـ ــــ ــــــــــــس ھــــ ــ   ر زانو بشانمـ
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ــر کـــــــــو  ـــــو بشانـــــــ                بلـــــــنـــد آلــــــــــــو بــــشــــــــانـــــم ۀســـــــــ   ـمدرخت ســیــــــــو و زرد آلـــ
ـــــــــــھ سر زانو بشانم                و زرد آلو چھ باشھدرخت سیو  ــ ین جــــــانــ   ١ش

۞   ۞   ۞  
ـــــو    کھ یار جان آمده دروازه زنجیـر                ــــــو و انجیــــــربــلــنــــــد آلــ ۀســــــــــر کـــــ

ـــــــنه و الا مـــــــــــادر بــــــــــــرو درواز  ــ ــ   ٢شھ پاک کنهاکاکلوبگی دستمال                 ا کـــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــد آلـــنــــبل ۀو ـــــــــــر کـــــــــس ــ ــــــــــــــــیــجــو و انـــ ـــــــــھ یـــــــک                رـــ ــار جـ   ان آمده دروازه زنجـــــــ
ـــــبخواهر  الا ـــــک  او   دروازه رو ـــــ ــ ـ   کھ یار جان آمده دستایشھ ماچ کن                وـــــــ

۞   ۞   ۞  
ن ستارهـــــــــبل ۀو ـــــــر کـــــــــس ــــــدا درم ای ره ک ۀعــلــــــق                ند بین   ارهــــــــــــــنـــ
ای دادرم کج پیچھ داره                 ھ دارهــــــچـکینــــــلــدادرم ک ۀلعــق   ٣ز

۞   ۞   ۞  
ــــــــس ــــــــــــر کـ ــ   نگ استـــفــو دود ای ت وپــــــــدای تـــــــص                گ استـــنــلـــت پــــفــــــوه بلند جـ

ـــــھ بالـــــــک                وب بنوشیدــبپوشید خ خوب رفیقا   ختھ سنگ استت قیامتشت ــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــر کـــس   م کھ یار جانم کدام استـنم دان                ان استــــــــیل زنــــــوی بلند خــ
  همان بی بلند باریک میان است                ت می دهم می شنا یانیــــــــــنشان

۞   ۞   ۞  
ــــــازه کـــــــــــچراغمهای دلم ره ت                ردیــــــــــوه بلند خمیازه کــــــــــــــر کــــــــس   ردیـــ

ــــــقرا ـــــــــچ                با عاشقی نیست دلتاگھ میل  ــ ــ ن خلـ   ردیـــــآوازه ک در ب
۞   ۞   ۞  

ـــــب وه ـــــــر کـــــــس ــ ــــــــــپ دم ـــــــــــدی  دــــــلنـ ــ   م سلطان زری رهــی کنــــبھ جانش م                ری رهـ
ـــــــنــیــھ بـــــــــگـــار دیــــــــــھ بــــــــــاگ ــ ــــراغــــــــچ                ری رهــــــــــــــــــ م پـ ی ره ـــــــــــ   ٤ان می کنم گرد س

  
  
  

                                         
  .در جرم، فیض آباد -٤.              ایضاً  -٣.             در جرم  -٢.          م، جرم و فیض آباددر کش  -١

www.enayatshahrani.com



  ٢٥٨                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  همی کنم کرتھ زری ر  شبھ جان                هر ری ــــــــــدم پــــــــــــبلند دی ۀو ــــــــــر کــــــس
ی ــــــب                خوش ندارد هرتھ زری ر ـــــــر کــــاگ   رهھ کلکش می کنم انگش

۞   ۞   ۞  
  دل دخ بھ پ مردک نمیشھ                سر کــــــوه بلــنـــد زردک نمیشھ
  جوان کاکھ هم پیـــــدا نمیشھ                دل دخ جوان کــاکھ میگـــــــــھ

۞   ۞   ۞  
  ملک مردم ر دغری می کنم                 دانھ گندم کـیسرکوه بلند 
  ١گر او رنگ زردمـنم بیند م                نم ای خاطر یارـغری می ک

۞   ۞   ۞  
ــــلــ ۀســــــر کــــــــو    خور آمد کھ یار جان خرده گولھ                ــــولــــــــــــــھبلند سـنــــــــــگ کـــ

ـــــــــر کــــــ ـــــالـــــــــــھ تــ ــ ــــــــــم گولھ شنمیـالـبمـــــــــ                ـــنید تــــخم الیلھده پیـ ــ   ٢بـــــــجـــــــــای زخـ
۞   ۞   ۞  

ــــــس ــــ ــ گم کرده ام پی می زنم یار                بلند نی می زنم یار ۀر کو ـــــــــ   ش
ــــــشت ـــــر گم کـ   ؟صدایت می کنم دل کجایی                یاشرده ام ش ـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــس ــ ــــب                 و  هستمــــسـبلند ه ۀو ــــــر کــ ــ   مال دستمتازی می بری دســــھ بـ

ــــک                برده ای سازش نگھ کنبھ بازی  ـــــــــار اول و آخــــــــــــــــھ یـــــــــــــــ ـ   مــــتـــــــــهسر ـــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــــر کــــــــــس ــ ـ ــــل پیـــــوی گــــــاز ب ـرهت                بلند غوغا کنم من ۀو ــ   دا کنم منــ
  جوانی را بھ غم سودا کنم من                یدا نم ـبوی گل پ تھ خو از 

۞   ۞   ۞  
ــــــــای خ مسر کوه بلند   دا جانــــبھ چنگال پلنگم ای خ                انـــــــــدا جــ

ـــــب ــ   ننگم خدا جان بیبھ دست یار                 ر خوردهـــــــال پلنگ تیــــــــھ جنگـ
۞   ۞   ۞  
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ـــند یـــــــــبل ۀو ـــــــر کــــــس ـــــــ مــــــــــریــغ                ھ گندمـــک دانـــــ   م ده ملک مردمـــــنـــــی کـ
ـــــــــار گترده ــــــــرده کــــــــغری ک ـــــــشـ   ١ار گشتمو میان دوست و دشمن خ                تمـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــب                بلند یک دانھ گیس است ۀسر کو  ـ ــ   است ھ جان دادرم دری لیسـ

ـــو ک   داره   یــــــشـــــــدری ـــن   الهـــــــــــــــ ـــــ ــ ــ ــــــمس                دارهـــــ ـــافـ ــــــروا نــــــــوه پــــــــــر می شــــــــــ   ٢دارهـــــ
۞   ۞   ۞  
ی داره ـــــــان                 سرکهای کابل جان چار را ـ ــانی دارهمغازه بــــیادر جـ ـــــــــــــ ــ   نشــــــــ
  بیادر جــــــــــــان چشمای افغانی داره                نشانی می گویم می شنــا یا نی

۞   ۞   ۞  
  یخ کباب استــــــان سینھ ام ســـــمی                خرابست ٣درد می کنھ آلم  سرم

ـــک                کبابھ نوش جان کن جان ار ـــــــیبیا    ٤باب عاشقی خردن ثواب استــ
۞   ۞   ۞  

  می خندی نم درد ھتھ بی دردی ب                نھ ای درد مندیـی کـــــــــرم درد مــــــــس
  ٥ت سمندیـــــتھ بی دردی کھ با پش                اره عاشقــــــــــو بیچـــــــــد مگـــــــــرا ب ھهم

۞   ۞   ۞  
ــــــــــــــھ ایــــــــــیھ بختم بـــــــــس                ھ دانیــنھ هللا تــــــــــرم درد می کـــــــــس ــ ـ ــــــــــــام جـ   وانیـ

ن باشھ دعای من ش   ٦ھ عاشق رابھ کام دل رسانی ـــــک                و و روزـهم
۞   ۞   ۞  

ــــــرم درد می کـــس ــ   می رم بالیدهوا ـــــــرهـــــــر بـــــــو کفتـــــــچ                می رم الیدهـــــنھ نـــ
  ٧ کھ یار گم کرده ام پالیده می رم                ن بھ دنبالکف بر هوا شاه چـــــــــو 

۞   ۞   ۞  
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ــــب                م درد و سرم دردو سرم دردر ـــس ــ ن نرویـ   ل زردــــــــــــــــاغ گـــــــــــــب وا کن
ـــــــب ــ ن چین رویـ نــــــــــــوا کن   یارم رفتھ و رنگم شده زرد ھــــــک                زی نگوئ

۞   ۞   ۞  
  رمنـــــــــد وای بـــــــدا شـــــــھ جـــــرفیق ای م                د وای برمنــــــــــــک راه ده راه شـــــر یـــــــس

ــــب                رفیق ای مھ جداشد رفت بھ غربت ــ ـ ــ   ١د وای برمنــــــــــــا شــنـــــــت آشـــربــــــــھ غـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــواهـــــــــــخ                رمنــــــــــد وای بـــــــــــــر یک راه دو راه شــــــــس   ر منـر از من جدا شد وای بــــ
ــب                خواهر از من جداشد رفت بھ غربت ـــــــا شـــت آشنـــــربــــــــــــــــھ غـ ـ   ر منــــــــــد وای بـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــفر داری فــــــــس ــ ـ ین گفتھ صدایت می کنم یار                ارـــدایت می کنم یـــ   ش
ـــانـــــــخ از  ر گ   ٢ال ره فدایت می کنم یارــــسر وم                دای تھ بر آیھـــــــــھ صــــ

۞   ۞   ۞  
ی بودم در شاخ پ   تھـســم زده بالم شکـــــــــالـــــــــدام ظــــــک                ستھــسفید مر

ـــــــب                نھـری نبیـــــــــم زده خیــــــــالــــــــــدام ظــــــــک ــ   م شادی نبینھـــــدون از درد و غـ
۞   ۞   ۞  

ــــــسفید هس نپوش کاالی س ـــــب                یاه راــــ ــ ـــــــــھ جلـ   وه می ک ظالم تھ ما راـــــــــ
ن روی خدا را  مــــــتــــــــــوان اســـــــــــج                لوه می ک خون دار می بھ ج   ٣بب

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــــــدی بــــــــنــــھ بـــــــــــاگ                سفیدی روی تھ دیدم شاد گشتم   مـــــــشتـــــــد گودم آزاــ

ــــــدم ده بندی خــــــــــھ بندی بــــــــــــــــاگ ـــــاگ                انھــــ   ٤دم استاد گشتمـرد بــــــــــــھ شاگــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــردنت مــــــــــگ سفیدی ــ ـ ون نم شھم ـــــــات ای دلـــــــــغمک                ند شیشھناـــــــــــ   ب
  ٥بھ هر سو می برم سودا نم شھ                شتھ ش بارـم گـــــــــــــــــات بر دلــــــــغمک

۞   ۞   ۞  
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ــــایـــــــــسنبل س ــ ــھ مـ ــــ ن ده سایھک                یان سنبل سایھـــ   وشا تھ بکش بیا بش
ــــگشتار ت                ھــــــــبـــی زیــــم سفید ره زر ــای تــــوشک   ١ ھی زیبـــــــدر مــــــــــلک پـــــره مـــ

۞   ۞   ۞  
ـــس ــ ـــوزینھ زنـــــــــ ــــــپ                ه ییشت آمدـــیان دـــــــــک مـ ــ ـ ــ   ده ییـوک مست آمــــــــــــــر غمزه مثال کـ
  ٣بدم کھ سر گذشت آمده یی ٢ده کازه                کنیمر رات کازه ـــــــــــروم ده ســــــــــفتم بــــــــگ

۞   ۞   ۞  
ـــــگـک بــــوزینھ زنــــــــس   وزهـــــس ی ــــــم  یـــــــــــــت دلــــــانه آورد آو  ای                 ھ دستت کوزهــــی بــ

  ٤سیصد رگ من جدا جدا می سوزه                 زه و ر   ــــــــرمیـــــــگـــــــب  ھـــــــــــــــــــــــــــــم گر آو بیاری 
۞   ۞   ۞  

ــــــمک ـــوزینھ زنـــــــــس ـــــــــــــــاشـــــــــھ امینت بـــــــ ــ ـــت                مـ ــ ــــھ گـ ــــــوز و مــــــــندم ســ ـــ   ھ زمینت باشمـ
  ٥اشمـــــــرد فق خشھ چینت بــــــــــن مـــــــــم                درو گرها ت بسیارست تھ گندم سوزو 

۞   ۞   ۞  
ـــات  مره ای سر دیوار بگیسوغــ                سوزینھ  زنک تھ کو مره یار بگی   ــ

ــــدم خد کتھ ویدار بگی                ه می دارمباهلل بخدا دوست تر  ـــــــ   ٦شو آمـ
۞   ۞   ۞  

ــــق  ک دهـــسوزینھ زن ـــــم  تــتـــپس  دـــــــ ــــنق  ٧ده چلیک                 ردمــــ ـــــدس  رگیــــــــــ ـــتـ ــــــم  تــــ   ردمـــــــ
ــده چ ــــــقــن لیک ـــــ ـــره یــــ ــ ــ ــــنگ دورش   یـــ   ٨مردم مستتده چشمان سیاه سرمھ                 ینھـــ

۞   ۞   ۞  
ه منم " بگفت  ھسھ برگ ن س ــــبنفشھ بگف                "کھ در زم ـــــــج" ت ــ ـــر غمزه منوان پُ ـــــ ـــــــــ ــــــــــ   "مـ

ـــــــصد ب ــــ ــ وده مزن " رگ بگفت ـ ــــــــت                "کھ الف ب ـــھ منـــاشقان دلسوختـــــــــــــر عـــــــــاج سـ   مــــــــــ
  :ویا

ه ن س   منم بنفشھ  بگفت  آن  گل پر غمزه                منم  سھ برگھ بگفت کھ در زم
وده   فصد برگ بگفت کھ ال    منمــــا جوان دلســــوختھ در عاشقی ه                مزن ب

۞   ۞   ۞  
  مرا می دید و روی خود پاک می کرد                یھ چشم  کھ گندم پاک می کردــــس
ـــکش ژالـــــد و اشـــــــــرا می دیـــــــــم ــــــــــــب                ھــــــــــــھ ژالــــــ ــ ـ ــ   انش پاک می کردــــــتـــــــھ دستمال کـ
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ــــھ مـــــــسی ـــــــن بدرو  ورهـــــــ ــــاغ دیـــ ــ ـــــم                دمــ ـــیـ ــ ــــ ـــــــان دختـ ـــــت شــرانـــ   دمــــاق دیــــــ
ـــــــم ـــیـــ ـ ــــان دختــ ــــــــران نــــــ ـــــ ـــــ ـ ــــو رســــ   ١کھ امشو بی بفاره خواب دیدم                دهــیـــ

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ش  ﴿
  

ـــوازبنده نشھ  ٢ــاه   نــــــــاصر   اولیاشــــــ ــ ــــــو ام ای درواز                ــ ــــ   اسکـندرم و ســــــــگ تـ
ـــــــردد باززدرب نومید                 ار تھ آید بھ نیازدیدهر کس کھ بھ  ــــھ کی گــ ــــار تــــــ   ٣ــــ

۞   ۞   ۞  
ــــپها ر ــــک و ابـــاریــــشب ت ــــــاره پــ ـــــ ــــچم                ارهـــ ــ ــــــــــگ پر  اــــــــــن هـ ــــــــی در پیالـــمل و ــ ـــ   ھــــ

ن ـــــــخ                رفیقان جمع شوین می را بنوش ـــدا کـ ـــــد عمـــــــی دهـــــــی مـــــ ــ   ر دوبارهــ
۞   ۞   ۞  

  تمام  شب پشت یار  گشتم                گشتمھ ز کابل باز بنشب ش
ین   تا سحر بسیار گشتم  بھ وهلل                تمام شب پشت یار  ش

۞   ۞   ۞  
ــــدل م                ال می زدــشب مهتاب کھ یار جان خ ــ ــــثــھ مـــــــ ـــفـــــــل کـ ـــــر بـــــتــ ـــــــ ـــ ــ ــ   ال می زدــــــ

ـــــــجخدا  ــــــانــ ــــ ـــــم مـــ ــــــ ـــــــرا ســــ   مو سوزن کھ یار جان خال می زدــــه                ــــــوزن بسازی ــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــی بـــــش لی ــ ــــ ـــ ــــھ غمـــــــزه                نون ناز می کردھ مجــــــ ــــــ ـ   ف خود را باز می کردـزل بــــ
ــــــــوز دستش بــــــهن ــــرا آغاز م مجنون قصھھ ـــــــک                ھ جانش نا رسیدهـ ــــــی کـ ــ ــ ــــ   ردــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــــم                دا داره ندارهــــــشکست دل ص ــــبــــحـ ــــا داره نــیـــومـــت مـــ ـ   دارهـــــ

نروین از بلبل شوریده پر    کھ خو برویان وفا داره نداره                س
۞   ۞   ۞  
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  ھ یارم می کنھ طوی ــد کــــــــــــخ آم                ر کشیده در لب جوی ــشکوفھ س
  ی گل از من دیگرانش می کنھ بو                 وی سرش غمخانھ گرددـــــــال ط

۞   ۞   ۞  
ن خانھ کردهشما ل   ره دیوانھ کردهــــــــان مــــــــار جــــــــم یــــــغ                ک پشت کلک

  ھ کردهـــــــانــــــــــــارت ای درون خــــــــــــــــــاش                ان همو گلهای سفیدشــــھ قربـــــــــــــــم
۞   ۞   ۞  

ـــــــما لک می زنھ بــــــــش ــ ـ یـــ یـم از بی کمــــھ کھ گپ می زنــــــم                ا برگ شا   ا
ــــــــم  می شـــــدل ی                ھ برم با پیش یارمـــ   خجالت می کشم از دست خا

۞   ۞   ۞  
ــــــش ــ ــ ـــدم بھ رسیـــــبـــــــــو شنـــ ـــــــــت     ۀدرواز       در                 ا گداییــــــــــــ ــ ــــــــــــخ    رک ـــ ــــتـــ   یـــایــــــ

ــــــــــش ــــالا دروی ــ ــــتــــــــ ست  هد                الییــــــــب ـشو درویـــــــ   ١نھ گدایی دروازه نھ خ
۞   ۞   ۞  

ــــبن ها ـــــنــت  مو ــــــــش ـــــالــ ــــــــ ـــ ــنـــــــــت  دل  ای  مـــ ـــز آس                گـــــــــ ـــــ ــــب ممانـــــــ ــ ـــــریـــ ـــــــــزه جـــــــــــ ــــــالــ   گــــھ و سنــــــــ
ــــــن ــــــــــــا دارم کــــھ پــــــــــــ ــ ــ ـــ ـــھ تـــ ـــن اــ ـــــــــــ ــــزدت بیـ ـــ   ٢نھ دست دارم کھ همرایت کنم جنگ                ایمـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــار کردم ـــارم قـــــ ــــ ــ ــــو جــمــــــعـــــــھ ز یــ   غلط کردم کھ پشت بر یار کردم                شــــ
ــــــــای کــــوکچھ ـــــب دریــــ ــــیدم در لــــ ـــــردم                رســــ ــ ـــــــــــ ــــــیار کــــ ـــــۀ بسـ ــ ــــریـ   ٣نشستم گـــ

۞   ۞   ۞  
لم س بھ شب ها ـــــک                ھباش و وی تم ــــمــ   ٤ھباش و گیسوی ته ر بندم دُ ـ

ـــــاه مـــــــــــارت گــــــزی                همان ساعت کھ از خانھ بر آیم   ھو باشـــــن روی تــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــمی روه ن فلکوها بھ ــــــش ــــدیه ای آو دُ                 الش منـــ ــ ـــــــده تــ   ود بالش منـر شــ
  ٥بینم رخ دوست و کم شود نالش من                ــنالش مـبھ سر ــــــــــو دوست بیایھ بــــــک

۞   ۞   ۞  
اد کنمــــــــــــــم                ی دراز و من ترا یاد کنمشوها    اننده کوک طاقھ ف
اد ک ــــف ــ   ٦خاکای جهان را بسرم باد کنم                وابم ندهدــــــنم ک جــ

  
  .درکشم و جرم -٦     .درجرم -٥      .درجرم و کشم -٤       .در فیض آباد و جرم -٣      .ایضاً  -٢    .درجرم  -١
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ــب                سوز دل گفتم قلم را  از ــش   ا تحریر کنم غمهای دلم راـــیـ
  ١ طاقت این کوه غم را مندار                 لم گفتا برو بیچاره عاشقــــــــق

۞   ۞   ۞  
ــــــانـــــــآن ج وی ــــــــــکش در  ــــــــز بوی روی گ                دمو ھ بــــانــ ــ ــــــــــــــوانــــــل دیــ ــ ـ   دمو ـــھ بــ

ــــــدم چیـــــــھ مس کــــــاگ   دمو را تا سحر میخانھ ب کھ شب                وئیدــزی نگــ
۞   ۞   ۞  

  ت هالک هستم نفس جانـــــــز غمهای                نق پاک هستم نفس جاـــشهید عش
ــــــــدو س ــــ   همیشھ رو بھ خاک هستم نفس جان                ست کھ رویت را ندیدمھ روز اــ

۞   ۞   ۞  
  کبک تاقھ فریاد کنم هءندـانـــــــــــــــــم                نگی و تو را یاد کنمشینم سر س

ــــــــفری ــ ـــ ـــ   باد کنم بھ سرم هخاکای سیھ ر                 اد کنم ک جوابم ندهدـ
۞   ۞   ۞  

  

  ﴾ ص ﴿
  

ــــــــب                من ءبھ پشت خانھ ھصدا میای ـــــمید آمھ اـ ــ ــ ــــــــــــــده جـــ   من ءانانھــ
ــــــــب ــ ـــــــــــده نـــــــــید آمــــــمھ اـ ــ ـــ ـــــــال ک                همید م اــــ ـــــــور شـــــــــ   وه دو دیده منـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــصدای ن ھــــــــایدا میــــــــص ــ ــ ـ   اره میایھــــــــد پـــــــــــص ءدا از سینھـــــــــص                الھ میایھـــــــ

ـــــــــاره مــــــق بیچــــــاشـــــــــدای عـــــــــص                ؟کیست ءصد پاره ءصدای سینھ ــ   یایھـ
۞   ۞   ۞  

ـــــان صدایت ی بــیــــا                صدا کردی بــــــــھ قربـــــــ   م از برایتر چـــــــــــھ می خــــــــــوا
ی ز من ای یار جانی م برای دست و پـ                چھ می خوا   ـــــــــــایــــــتحـــــــــــنا گ

  
  .درجرم -١
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ی گ ـــــصرا ــــــــردنت مـــــ ـــ ـــ ـــــغ                انند شیشھــــ ــــــم تـــــــ ـــــــ ون نم شھـــــ   و از دلم ب
ــــــت مــــــــغ ــــــو بــــ ــــ ــــــردلـــ   رده ریشھکشیده شاخ و بال و ک                م گشتھ درخــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــالند  ــ ــــردنت  مـ ــــ ی  گــــ ـــــازس ١صرا ـــــازست                تــــــبـــ ــــ ر نـ ـــــــــھ  ای    همــــــو   کـــــردار   تـ

  ٣ست باز  پای ده  نگردم کھ ز خیال کـ           آمدبر شنگ پای زیبت  ٢صدای شنگ
۞   ۞   ۞  

  

  ﴾ ع ﴿
ـــــــع ـــــ ــــبازی کنیم یوسف و زلیخ عشق                و گلشاه واری اشقی کنیم ورقھ ـــــــــــ   ا واری ـ

ـــــــلی ـــــــی و مجنون بــ ــ ــــح                ھ نا مرادی رفتندـــــ ــــــــ ین و   وـ   رهاد واری فبکنیم ش
۞   ۞   ۞  

ـــــــب رسم کــــجـــع ـــــ ادھ دــــ   کھ دور افتاده را کی می کنھ یاد                اره آدم
  ھ خاک مرده را کی می برد بادـک                ور افتاده حکم مرده دارهھ دـــــــک

۞   ۞   ۞  
  ؟میل جدایی داری ای گل ٥چبھ                داری ای گل ٤عجب دست انایی

ـــــرو جـــــــــس ـــــــ   ٦لـــــدایی داری ای گــــــــاگھ نذر خ                ن خد کھان مرا قرباـــ
۞   ۞   ۞  

ــــل ـــاکــــ ــــــ ـــتـاده کـ ــــاز ولـــج و چپھ کاکل                عجب رسم خوبی افـ ـــــــ ــــــا بــ   کھ مـــــــــو هــــ
ن هایت ـــــان قـــــــــــــدم ورداش ـ ن ها                مــــھ قربــــ   ٨ت مالند دلدلقدم ورداش

۞   ۞   ۞  
ــــگ                عجب مستانھ خندیدی گل من ـــــ   ل منــــــــدیدی گخود  مانم یار ـــ

ــــــدی خود گمانم یار  ـــــــــ ـــــم             دی ندیدیـ ـــــــثال مــــ ـ ـــــ ـــــــار پیچیدی گـ   ٩ل منـــ
۞   ۞   ۞  

ن بر سرت بوت ها بھ پایتعرق ــــــــب                چ وھ هر جا ـــــــــــ   انم فدایتـــــــــی جم
ـــبھ ه ــــــر جــــ ـــ ــــــــــــس                رفتھ ای زود تر بیاییا ـــــ   تھ در وفایتـــشســـیھ چشم نـــ

  
       .چرا: Chibaچبھ- ٥      . حنایی: Inaayiانایی  -٤.     رم و فیض آباددرج- ٣.    صدا: Shangشنگ  -٢.     مانند: مالند- ١ 

ن- ٧        .درجرم و فیض آباد - ٦ ن:ورداش   .ایضاً   -٩           .درجرم،کشم و فیض آباد-٨.       برداش
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نــــع ـــر سرت باشم نگــب ١ رقچ   کھ یک شب در برت باشم نگار جان                ار جانـ
لوی   یک شبھ ـــــــــــک ـــب                راستت  تا سحر  ـــجــ ـــــاشــــــب ت ـــــدل ای ـ ــــــــگـــن  مـــــــ   جان  ارـــ

۞   ۞   ۞  
ن چکن داد مادرم ــــــع   منمرا دور از وطن داد مادرم                 منرقچ
ی نبودمـــــــــــھ خــــم ـــــم                و فرزند نا اه ـــــ   منمرد داد مادرم   هرا با پ ـــــ

۞   ۞   ۞  
ن  ـــــادر داد                مادرم داد را   چکن عـرقچ   مرا دور از وطن داد مـ

ی نــبـــــودم ــ ه مرد داد مـــادرم داد                مھ خو فرزند نا اهــــ   مرا بر پ
۞   ۞   ۞  

ن ـــ عـــــــرقچ ــــ   شب و روز ای غمت سوختم رفیق جان                ــــــرت دوختم رفیق جانســــــــ
ـــــــــانـــــــــــم مــــــــره پــــــیـــ   ٢کھ در عشقت نم سوختم رفیق جان                دا نمـــــــــــــــــی کدخـــــــــــدا جــ

  :ویا
ن    شب و روز از غمت سوختم رفیق جان                انــــــــج  رفیق تم دوخ رت ــــــــــس عرقچ

  من ل ــــــــــگ  تمـــــوخـــــــــــس  نم  دمــــــــــدی نم                 ردــک  نم پیدایم  کاشکی   انــــج  داــــــــــخ
۞   ۞   ۞  

ن ســـــــــــع ــــــب                رت الوان زرد استــــــرقچ ــــرورویت طــــ ـــــــــال و الجـــ ـــ ــ   تـــورد اســ
ــــب ـــــت اگـــــــرورویــــ ـــــــــــــ ــ ـــــــــر هـ ی مرد استاگر عاشق نگ                ر کس ببینھـــ   رده خی

۞   ۞   ۞  
ی کنم من ن سرت شا ـــبگی                عرقچ ــ   ی کنم منرم قاصدی راــ

یــــبگی ـــــبرای ی                رم قاصدی از مرغ و ما ـــ ـــــــ ی کنم منـــ   ار خود را
۞   ۞   ۞  

ن سرت سیمکش  ــز قهر ت                کنم منعرقچ   نـــنم مــــــــــــو همیشھ غش کــــــ
ـــــــاگ ـــــــر دانـــ ـــــــــــم تـ ـــــ   تمام مال خود پیشکش کنم من                ٣را بر من نم تن ـ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــن  رفتھ  جوانم ھ یار نو ـــــــــک                ٤الجــــور گشتھ   دستت ند ـب  عقیق   ٥رــــــــــو کـ

ـــــپس ب یمبسو  باز  کھ یارم                ردهگب چپھ  ام   و طالعھ بخت ــــــــــــک ـــــــ ـــگــ ـــــــ ـــــــ ـ   ٦رده ــ
   

ن  -١ ی پوشند هم چنان : Araxchinعرقچ ن یا کاله معمو ی از کاله سر کھ بھ زیر تاق ن را در شب عرقنو چ
ی کھ با شاکال  ا و  Shaaklaaدارد این است کھ شاکاله ) شاه کاله( بھ وقت خواب ن بسر می کنند فر را ز

  .الجورد: الجور  -٤       .نم دهند -٣      .درجرم  -٢     .ننداطفال و آنرا مردها استعمال می ک
  .در جرم و فیض آباد -٦     .خدمت عسکری و یا پاسداری : نوکر -٥
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  :دو بی فوق بھ این شکل ن آمده است
ــــــــعقیق بند دستم گ ـــــــن ١دادر                 ھ الجور ـــشتــ   تھ عسکرــــــــــم رفــــــــــالـــــــــوــ

ی ام خکھ ب   ردهـــــــــــــــــــس بگــــم پــــــــــــالــــــوــــــــــن  دادر                چپھ بگرده ٢ت و تا
۞   ۞   ۞  

ـــــنوج ار ـــــــــھ یــــــــــک                ٤بند دستت گشتھ الجور  ٣عقیغ  ــ ـ ـــــرفتھ ن وانـــ ـــــــــــ   و کرـــ
ــــک                ردهالعم چپھ بگـــــــــــــــھ بخت و طـــــــک   ٥ھ یار ما سوی ما پس بگردهـــــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ی گ ــــــــذرد کـــــــــــعمری کھ بھ تنب ـــــــھ بـــــــــوتـ ــ ـ ــــــشی                ھــ ـــــھ شکــــــــری کـ ـــ   ھـــــــــــھ بـــــــود روبــــــبـــــاری نـ

ــــــگ                از آن منفع نیست بھ کس ٦س کھ ا ــــــوسف ثــــــــــر یــ   ٨بھ ٧انی بشود دم چھـــــ
۞   ۞   ۞  

ـــری کـــــعم ــــــــر رنـــــــــــھ پی دلبـــــ   دصبا بھ دشت و صحرا بگذشتون باـچ                ذشتــــــــــــــگـــب ٩اــ
ــــم کـــــــتــــگف ـــــــــــــھ ـــــــ ــ ار آم                ار آمده عی بکنیمـ   ١٠د و بیجا بگذشتـــــــچندی است 

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ غ ﴿
  

ـــــغ ــ ــــــپ                گشتھ زیادهوی سر ــــــــــت ای مــــــــمــ ـــــــــب انیــــــــــریشـ ـــالــــــــھ حـ ـــــهــــم رخ نـــــــ ــ ـ   ادهـ
  ١١کھ غم چابک سوار و من پیاده                 ریزانــــــم گــــــــتم من ز دست غـشدس

۞   ۞   ۞  
ــــــــــرا زوالنـــــــــم                ث کردهغم عشقت بھ من تا ـــــــــھ و زنجیــ   ر کردهــــــــ

ــــــــبھ هنگام جوانی پی                ایتـــــــــــقد شمشاد و باالی رس   ردهـــــــــــــر کـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــان پـــــــــــــت بیابـــــــغم عشق ـــ ـــرغ بی بـــــــــــوایت مــــــــــــه                رورم کردـــــ   ال و پرم کردـــــــــــ
  ١٢صبوری خاک عالم بر سرم کرد                صبوری کن صبوری نھ من گفــب
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  ٢٦٨                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  دوست ای  راب ــــم خــــغم و هجران تو کرده دل و جان
ــــــان من زده صد زخمهای پ   دوست  ای  ـابـــر ز تـــــــبـــھ جـ

ــ ـ   ـــاچ   اســـتندانستم   وفا   و عهد   تــــــو   بسـیـــار   نــ
ن ـچ وگرنھ من نم کردم    *ــراب ای دوستـــخ  قول  ن

۞   ۞   ۞  

  ﴾ف  ﴿
  

ــــــــف ـــــــــــــــ ـــــــابـــــــــــگ مهتـــــــــــدای رنـ ـــ ـــــــــــــــف                ردمـــــگـــــــــــت بـــــ ــــــــــــــرتـــــــــف پُ ـــــــــــدای زلــ ـ   ردمــــــــــــــــگــــــت بــــابـــ
ــــــشـــدای چـــــــف                یایھنم خوابت  شب   شنیدستم کھ   ردمــــــــگـــــــت بـــوابــــــــــخـــیــم بـــ

۞   ۞   ۞  
  ار استــیـل بســـــــــــل بنفشھ گـــــــــــــانند گــــــم                ریاد کھ بنفشھ بھ لب جویبار استـــــــف
نـــــــــانند گل بنفشھ گل نروید بـــــــم   دست خار استھ حیف گل سوری کھ ب                ھ زم

۞   ۞   ۞  
ــــــــــــف ــریــ ــــــــــــــم پـــــــــــــاد زنــــــــــــــ ـ ـــم کــــــنــــــــــــاره کــــ ـــــــوم سیل کــــــن بشـــــــــــــاهیــــــــش                اال راــــ ــــنم دنـ ــ   یا راــ

ـــــــــت                شوم بھ حال خود گریھ کنم گرجغد ــــــــکی گـــــــــاریـ ــ ــیـــــــــهای دنــــور و محنتـــــــ   اراـــــــــ
۞   ۞   ۞  

  را غم کرده امسالــــــب و روز مـــــش                الکم کرده امسرا ـــــــــفلک بخت م
  اخ مرا خم کرده امسالــــــــــــر شــــــس                شاخم درخشاندرخت گل بودم 

۞   ۞   ۞  
ی خورده ونــن                وجوانیمـــــــــش کھ نــارا نکــــــفلک م   ادمانیمـھ شــھ چ

ـــــــــــــب   د روانیمـــا خـــــم رسد نوبت بما،                ذر کنران گـــوچھ پیـــــــــــــاز کرو ـ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــراد زنـــــــــفی ـــم کـــــــــــنــــــــاره کــــــــــــم پــ ن شــــــــــش                رهوه هاــــــ ــــوم ســـــــــــاه   رارهنم صحــــــــیل کــ
ـــــــــت                غد شوم بھ حال خد گریھ کنمجگر  ــ ــ ــــــیـــدن  تــــنــــــــــحو م  ور ــــــــــــــگ اریکی ـ   ٢ارهــــ

  
ی استعمال می گرددشعر فوق از نگاه وزن  * ی گا   .درکشم و جرم -٢    نخورده -١     .با دوبی فرق دارد و 
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  ٢٦٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــیــــــف ـــــــم راه بـــــــــــــراد زنــ ـ ـــــر ســـــــــــــرابـــــ   الھ من جهان سراسر سوزدـــای ن                وزدــــ
شتـــصح                اگر بھ محشر برسدالھ من ـــــــای ن   آب کوثر سوزد و  را و 

۞   ۞   ۞  
ــــفی ــــــراد کــــــــ ــ ـــــنگ اجــدر چ                ایم مر بھ غم باختھـا عـــــھ مـــ ـــــل مثــ   مــــــــــــال یک فاختھ ایــــ
ـــــــــا زیـــــــــای مـــــــــر جـــــــــآخ ن اسـ   اینجا غلط است کھ ماو طن ساختھ ایم                نـت زمیــــــر زم

۞   ۞   ۞  
اد ک ــــــــــــــف ــــــھ شاهیــ ــــــر دستــــــــــن ســــــ ـــــب  هروز   ده                تـــــم رفـ   تــــــــــــــرف م ــــــــتـــــمس ل ــــــلبـــبو   هارـ

ش ای دستم رفتـــکم                ان گرفتم بر دستـــــــــــــمــــــــورش او کــای ش   ان بشکست و ت
  

  ﴾ق  ﴿
  

ــــق ــ ـــ ـــــــھ ند الفت غنچــــــ ــ ـ ـــایـ ـــــ ــ ـــ ـــــاب مــ ــــــلعل ل                ن استـ ـــ ـــــــب تـ ـــــھ مشربـــــ ـــــ   آب من است ءھــ
م بر صـــــــه   خم ابروی تھ محراب من است هر دو                 ھ نمازــــــبح شود کھ من بخ

۞   ۞   ۞  
ـــــل                نھ جانااـــــدت با چوب تر می مـــــــــق ـــ ــ ــــــــوت بـ ــا نیشکر می مـــ   انھ جاناـــــــ

ــــک بـــب ی ـــــوســـ ـــــــــ   اــجگر می مانھ جان کھ داغت بر                 لوانت ر ھ ای دو ـ
۞   ۞   ۞  

ــــــق   ردــام ظالم مرا از تو جدا ککد                وار پنا کردــــرا دیـــــــــــــد پست تــــــ
ـــــــاله ــ ـ ــــــــظ ءی بچھـــ ـــ ــ ــــالـــ ــ ـــ ـــــــــمیـــم بـــ   جدا کرد بھ شیطانی مرا از تو                 رهــ

۞   ۞   ۞  
    جیم ھ ـت  ابروی کجکهای تھ الم الف                دت الف دهانت صات لبانت میمق
ــب            انج  ار ـــی  تھ   رویــــاب  ر ده ـــه  ان ــــمی ـــخـ ــن   من  م ـــوانــ ن   و   صبح   ازـــمـ   پیش

۞   ۞   ۞  
  ار جانـــشــــــکر می مانــــــــــھ ییلبـــــــــت بـــــــــــا ن                ا چوب تر می مانھ یار جانقدت ب

  ١کھ داغت با جگر می مانھ یار جان             دخـــ بلـــــ یارجان ای ھب چـــــند بــــــــوســ
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  ٢٧٠                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  ؟تـــال لبت بوسھ بھ چند اســــــــــــاز آن خ                 ت بلند استعقدت پست است کھ اوضا
ـــــــــــال لــــــاز آن خ ــــــــــــوسھ بـــــت بــــبـ ــ ــــ ــ ـ   ؟١کھ مثقالش بھ چند است نم دانم                ھ مثقالــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــار بــــــــــان                قدت پست است کھ ای دیوال برآیی ـــ ـ ـــــــــــازی کــــــ ـ ــــــــــــــ   اییــــــیـــــده پیشم بــ

ــــــــان ــ ــــھ سیــــــنــــــــــار میمـــــــــ ـــــــــیـــم بــــــــــــــــارکـــــــــــدایی یــــــــــــج                ـــــــدر قنــــــــــــمـــو ســ   ٢خ مرا کندـ

  :ویا
ــــــــاغ درآیی                    قدت پست است کھ از دیوار برآیی ــ ـ ـــ ـ ـــــــــــــ   انار  بازی کـــده دم بـــ

ـــــــــاغ باال  انار  بــــــــــــــــــــازی  ــ ــ ـــــایی                کده  دم بــــــ ینـــــت بیـــــــــــــــــــــ ــــــــار ش   بھ پیش یـــــــــ
  :ویا

  یــــــــــــایـــــیــــــــشم بـده پیـــــــازی کـــــــــــــار بــــــــان                دیوار بر آیی یقدت پست است کھ ا
ــــــــــــریــــــــــــد آوش بــــــــــنــــــارت بشکــــــــــــــــــــــان ـــ ـــــــزب                زهــ ــ ـ ــان بــــــــ ـــــــــازی کــــــــــــ ـــ   یاییــــــده پیشم بـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــق ــ ــ ــــــد ســـــ ــ ـ ــــــــــــــروت الهــــــ ــــــادت الهـــــــــــــدل ش                یندم نبــی خـــ   دـــــنــیــبــم نـــــــــــــی غــــــ

ـــال                ستم هایی کھ ای دستت کشیدم ـــهـــــــــــ ــ ـــ ـــــــهــــــج در   یــــ ــ   دـــنــبیــن  آدم  انــ
۞   ۞   ۞  

  ند، دم مارت مره کشتـــروی کمـــــــــاب                مره کشتت قدت مره کشت قد بلند
هھ مر ــــو کــــــگــــھ بـــدر تـــــــــــــــپ   مای شوخ بی قرارت مره کشتـچش                ه مزدور بگ

۞   ۞   ۞  
  راـــعشق تھ گدای در بدر کرد م                ر کرد مراـال بی ثمــــــــهــھ نــــــــــد تــــــــق
  ٣عشق تھ ب کرد مراو د ـــــــزود آم                تم بروم زعشق تھ توبھ کنمگف

۞   ۞   ۞  
ــــــق ـــــھ بد تُ ــــــــ ـــــــد نیشکر می مـــــــــــــــھ قـــــــ ــ ــــــروی تُ                 انھــــــ ــ ـــــھ بـ ــــ ـــــــــــــق ءھ کلچھــ   ھــمر می مانـــ

ن تُ  ــــــب                ھ سر می مانھهر کس کھ بھ بال ــ ــــا نـــــ ــ ــــ   ٤ھ در می مانھ تُ  ءازو کرشمھــــ
۞   ۞   ۞  

ــرخ دلب                اف و میم استــــر الف و کـــــــــــــقد دلب ــــــر بــــــــــ ـ   نیم استو ھ مثل گل دــ
ـــــمی ــــان تـــــــــ ــــ ـ ـــــــــاق ابــــ ـــ ــ ــ ـــــــــروی گـ ــ ــــ ــــل مــــــ ـــ   بسم هللا الرحمن الرحیم است چو                 نــــــــ

  

   
  .ایضاً  -٤          .ایضاً  -٣        .ایضاً  -٢        .درجرم وکشم -١
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  ٢٧١                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــلبت ای ب                ن گل عبادت می کنم منو قدت چ ــ ـــ   وسھ غارت می کنم منــ
ـــــلب ت ــ یــــــــــــرد حــــــــــــــھ و من مـــــــــــــھ مکـــــ ــــــش                ا ـــو عیدست زیـــــــــ   ارت می کنم منـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــھ یــــــــــقلع ـــــــارکــــــــ ـــــــــــم ده زیـــــــ ـ   همھ حرف های یار جانم دروغ است                ستوغ اـــــــــر تـــــــ

ــــت ــ ـ ــــــ ــ ــــــــــن                یش استادردی نکردی پــــــــــــــــاگــــــــھ شـ ــ   ١دانی آتش عشقم چھ قوغ است ـ
۞   ۞   ۞  

ن ای استخوان ن ای خون جانم                مــقلم را جور کن   بھ دوات پر کن
ـــــب ـــــاغـــــــــــھ کـــــ ـــبلبل شی دـــــــــبخوان                ذ سفید نامم نوشتھــــ   مــــــــانـــــــــــــــرین زبــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــغ زام لـق ــ ـ ـــــــــم بـ ــاغــــــــــــود کـ ـــــــم انــــــــغر ــــــــــد غیــــــــــنباش                ذ زماتمـــــــ ـــ   در بساطمــ
ـــــوج غـــــــــز م                مش خیمھ زده بر کوه و صحراغ ـــــــــم کجـــــ ــــا بــ   اشد نجاتمــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــــــن                لفلم از چوب فــمی کن  سر   قلم  ــ   دل  ءغوره  با  کنم وشتھ می ـ
ــــــــزان ر ـــــــــــس                بخوانھ جان   یار  تھ می کنمنوش ـ   بمانھ  ودـــخ راست  وی ــ

۞   ۞   ۞  
  مـم کش رابھ مقصد می رسانــــــــقل                اه جهانمـــــــھ من شـــــــا کــــتــفـم گــــلــــــق
  ٢چلم کش را بھ دوزخ می رسانم                مــــــزانـــــــخ دم گفتا کھ من دو ــــــــلــــــــچ

۞   ۞   ۞  
  ھـــوانــــــج ءھــــــچــدم بــــــدی                ھــــمیان ءھـــخانــقوشده 
  خدا خودش می دانھ                انھـــھ بیگـــــــــــچــم بـــــشــــچ

۞   ۞   ۞  
  
  

  
  
  
  
  .شم و جرمدر ک -٢       .درجرم و فیض آباد -١
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  ٢٧٢                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  مــــــــــاه شب تــــــــــار کشا مـی روی                می روی ١قیمت بــــــــــازار کــــــشا 
ـــــوده بـــــــــازار چــــــــــــرا می روی                پیسھ ندارم کھ خریدت کنم   ٢ب

  :و هم
ـــــم                گفتمت ای یار کشا می روی ــ ـ ـــــشب ت اهـ ــ   ار کشا می رویـــــــ

ـــــپیسھ ن   ٣ی رویـــــشا مــــــــــازار کـــــــت بـــــقیم                دارم کھ خریدت کنمـــــــ
۞   ۞   ۞  

  

  ﴾ ک ﴿
  یدمـمی رس انبدخشـ ھلحظــ بیک               یدمـــکش می   الـب  و  دمــو ر بـوتـــــکب

  بھ کار است  مانــج ارــــدار یــمرا دی                است  ارد  سر راۀ بدخشان خار
  :ویا

ـــــکبوتر ب ــــــودم و بـــ ـــــ ــــــــال می کــ ــــــس                شیدمــ ــــر دیــ ـــــ ـــــــوار یـ ــــار جـــ   دمــان می رسیــ
ــــرادیدار یــــــــــم                ار استدار ـدیوار یار جان خ ر س   اراستـانم بھ کـــــــــار جــــ

۞   ۞   ۞  
  نم یارـــــــــنازت ک ۀدودست برسین                کجا خوابی کھ بیدارت کنم یار

ــــــبگی                ت نم شھدودست بر سینھ ناز  ـ ـــــــرم بـــ   ھ بیدارت کنم یارــوسـ
۞   ۞   ۞  

  ؟جا میل سفر کردی گل منـــــــک                ؟نا چادر بسر کردی گل مـجـــک
  ٤را خون جگر کردی گل من ـــم                بھ هر جا می روی زود تر بیایی

۞   ۞   ۞  
ـــــــسلیپ                کجا می ری کھ همرایت شوم یار ـــــر بــ ــــــــــــا کـــــ ــ   ارـــف پایت شوم یـ

ـــــــــــــت چـــــا کف پایــــسلی ب ــــ ـــــــھ بـ   روست شوم یارآشو کھ  دامادتو                 شھاـ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــبگی کی   از هر ـــــــی تیاوالا                رمـــــا هس رفیق بی نظیـــــــکج ـ   ؟رمـ
ی کنم منـم قندار  م قاصدت اطر خاز  مگـم                اصدی را   بگ

  
  .درجرم -٤        .ایضاً  -٣      .درجرم، فیض آباد و کشم -٢       .کجا: Kashaaکشا  -١
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  ٢٧٣                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــک ــــردم سفــــــ ــــــری  خیمـــ ـ ـــــب                ھ زدم در جیحون ـ ــــــاد آمــــ   د و شینگ خیمھ ره کرد نگون ـــــــ
ن و دریا                نون ـر مجھ حال زاـــــــــریست بــــــــــگی بـــــــلی ــــر  سنگا همھ لعل گش ـــــــ   خون  پـــ

۞   ۞   ۞  
ان بمانده ک ــــــرو مـــــــس                کھ عاشق است ح   دهــــــــــــــمانـــال رفتھ در میدان بــ
ــــــــک ــ   دهــــــــــانــــــمــــان بــــــــــون و دل بریــــــــخر ــــــــگــــج                دل خود بھ کھ عاشق است ــ

۞   ۞   ۞  
ان مانده ک کھ عاشق است ــــــــــرو مـــــس                ح   ال باختھ در میدان ماندهـــ

ــــــس ر عـــــــــــال بــــرو مــ ــل                زشـــــــزیــــــاختھ از  ــ ـــانـــــــــان مـــــــــر بریــــــگـــب خشک وجـ ــ   دهـــ
۞   ۞   ۞  

ــــــز عشق                کشاییکشایی خشمناک یارم    ت زار و بیمارم کشاییـــ
ــــــــــوص                تھ یی جانا طبیب درد هجران ـــالـ   ١ت آرزو دارم کشایی ـــــــ

۞   ۞   ۞  
  ھاپیغامی ای تُ ـــــــــــبی بفد ــــــــنیام                ھکشیدم سالها بدنامی ای تُ 

ـــــــھ کی باوتُ ــــــــیان مـــــــــم ـــان گــــــــــــد نبنیا                د جداییـ   ندم با گداییــــــــــ
۞   ۞   ۞  

ی ذــھ دل رهگـــــد کــــایــــش                لکینچھ را واکردی بما می نگری ــک   ران راب
ین د توجان بدزد مال                 ی ـز دزدان ب  دلو   ـــــنیس دزد  ی   ش   ب

۞   ۞   ۞  
ــــــــــــــھ دل رهگــــــــــد تـــــــــایــــــش                لکینچھ ره واکده یی و می نگری ـــــــــــــک ــ ـــ ی ـــــ   ذران راب

ــــــتــــب  ز دزدان  یـــــــــول  یـــــــنیست  دزد ین مھ بری                 ری ــ   ٢دزد مالھ بره تھ جان ش
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــھ بگیــــوکــک ـــخ                ام کنمـــــــــرش نــــــــــــــــــرم کبوتــــــ ــــــــــھ بتو نـــــــــدمـــــــــــ ن چــ   مـھ بدنام کنـــازن
ــــــت ــ ــاشــــــــــھ بـ   ٣رام کنم کی؟ باشھ کھ باشھ را بھ خد                وری و من صیادمـــــــــــو تـــــھ نـــــــ

  :ویا
ــــم و کبوتیر ــــھ بگیـــکو ک ــــــرش نـــ   نمـھ تو بی وفا بدنام کــــــھ بـــــــــــــود مـــــــــــخ                نمام کــــ
ــــــــــت ـــو بـ ــ ــــــھ نـــــــــاشـ ــ   باشد کھ باشھ را بھ خود رام کنم یک                و توری و من صیادمـــــــــ

  
  .درکشم، فیض آباد و جرم  -٣         .ایضاً  -٢       .درجرم و فیض آباد -١
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  ٢٧٤                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــــــم                گویمکرده با کھ  ١کھ یار جان قار  ــــچــبیرا ـ ــــــــاره کــــــ ـ ــــــا کـــــــرده بـــــ ــــ   مـھ گویـــ
ــــــــجـــــنــخ زده  ـــ ـــــــیـــم ر ـ ــــ ــ ـــنــــسی  انــــ ـــــگــــج                ــــــنم  ھــ ــــــــر را پـــــ ـــــــاره کـــ   ٢ ا کھ گویمــرده بــــ

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ گ ﴿
  

  اه شوی نظر  بھ رویت نکنمــــــرمــــــــگ                وی گذر بھ جویت نکنمـــــــــر آو شـــــــــگ
ن   ٣رفتھ بویت نکنم ـــــگاھ خدــــــاهلل بـــب                گر دستھ گل شوی بریزی بھ زم

  :بھ این شکل هم آمده
ــر مـــــــگ                تمھ بھ جویت نکنمگر آوشوی دس ـــــ   اه شوی نظر بھ رویت نکنمـ

ـــــب                چمنم  دران  تھشوی   لـــــگرشاخھ گ   ویت نکنمـــــــــرفتھ بـــدا گـــــاهلل بھ خــ
۞   ۞   ۞  

ـــــر پست و بــــــــه                عالم افروز شود ،گر کوکب عدل ره ــ ــــوز شاندلند    ودـــ
ـــــــلع بـــدر مط ه بـــ ـــــرج ت ــــختــ ـــــان آیــ ـــرکـــه مابھ چ از داغگھ ات                دـ   وز شودـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــگ ـــــره از ابـــــ ـــــ ــــروانــ ــــ ـــــت وا نمـ ـــــــی شـــــ ــــــ ـ ـــنگ                ھـــ ــــ ـــــــــت مهربـــاهـــــ ــــــان بــ   ا نم شھــــــــما ــ
ـــــب ـــد تـــزن لبخنـــــ ـ ـــــــ ــا هستـ ــــ ــم کـــــ ــــ ـــــنـ ــ   کھ این فرصت دگر پیدا  نم شھ                ارتـــ

۞   ۞   ۞  
ــکبوت  سرر دودــــــــــگ ـــــ ــکب رد ـــــک  انر ـــ   ودـامھ کبـــــــجا زاغ سیھ نشستھ یا ــــــــی                ودــــــــ
ی غری ر کس کھ اورا ـــــــــه   ٥.٤ش پری دود نگورش پر آتش و کف                مودبن ر

۞   ۞   ۞  
  ؟را پرسان بیمارت نکردیــــچ                یارت نکردی ءوچھـــــــــذر ازکــــــگ
  ت نکردیفدای شمع رخسار                 ات را پروانھ رو جان مـــــــس

۞   ۞   ۞  
ــــــگ ـــویت چرا شمدل من بستھ                 دـــــسرکویت چرا شـــــذر من ـ   دــ

  کھ مایل برگل رویت چرا شد                ممالا یار کور گردد هر دو چش
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  ٢٧٥                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــــــــــــب ل ــــــــــگ ـ ــ   دست مانھ او    بھ دست                 ـــــھانـــــخ   ای  ھــــآی رـ
ــــــــــک  راــــــــــــــــم                انھــــانــــــج  رــــــــــــــکــــــــــــــش  و ر ــــشی ـــــــــوانــــــــــــدی   ردهـــــ ـــ   ١ھـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــنـــــد رعــــکنــــــزه میــر سبـــبدر ل ــگ   بلبل بھ هوای گل تھ مست و شیدایی                اییــــــــــــ

ــــــم کــــــــبـمن درعج ایی و آن  یــــــل ای پـــــــــــگ                ھ هر دو می نالندزارـــــــ   ٢بلبل ای ت
۞   ۞   ۞  

  را در خواب بینمـــــــــــــــل تـــثـــــی مـــــــیک                نمـــار آب بیــــــــنــــــــو کـــــــوشبــــل خــــــــــــگ
ـــــرم بـــــــس                گل خوشبو کھ هیچ بوئی ندارد ـــــاال کنم مهتـــــــ ــ ــ ـ ــ   مـــنــیــاب بـ

۞   ۞   ۞  
ــن                وشبو مزن طوفان بھ دریاــل خــــــــگ ـــــــخـ ــــــرای مــــــــــور غصھ بـ ـــال دنــــــ   اـــــــــــیــــ

  نم ماند بھ دنیا سـال کــــــــــھ مــــــک                دم مال ندارندنخور غصھ کھ مر 
۞   ۞   ۞  

ــــــب                ــــــــــوزهک ده  گالب گل  وزهـــــکده  ل ــــــگ ــ   وزهـــــــک مــاریـــــــــوان بــــــــــره جــــیــــــاال مـــــ
  ٣سوزن می زنھ بند سوزن می سوزه                دوزهیھ بند کمر متباریک موزه شیش

۞   ۞   ۞  
ـــــم                ھگل سرخ و سفید هس گل م ــــثال بــ ــــرگ بید هس گــــ ـــ   ھل مـ

ـــــغلط ک   ھل مــــــگ سیب هس گـــــمثال رن                ھ برگ بید گفتمــــردم کــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــگ ـــــــب                وانیــــــــــرخ و سفید ارغــــــــــــل ســـــ   م باغبانیل گرفتــــــــــــوی گـــــــھ بـ
ــــپشیم                زمستان آمد و گلها خزان شد   یاغبانـوم از بــــــان می شــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــگ ـــــــسفید ارغ و  رخـــــــــل سـ   انیـــبـقت می کنم من باغـزعش                وانیــ

ـــــــارم دگــــر                 وابیــاگر یک شو بھ بالینم بخ ــ   ٤جوانی از انی ندارم ــ
۞   ۞   ۞  

  رگ بید شد خ نبیــــــــم بــــــــــالــــــ                خم سفید شد خ نبیگل سر 
ـــــان دل بــــــــلرخـــــــــمیان گ ــ ـــــــاامید شـــــــــــدم نـــــــامی                ا تو دادمـ ــ ــ   د خ نبیــ
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ـــــھ گــــل اللـــــــگ ــــــ ـ ـــــل نیــــــ    منـل دش بھ دست دلــــگ                ـــــر منلوفـ
ـــــل نــ                ھ بکندم بوی کشیدمگل الل ــــداد آن گـــــ   بوی دل من ــ

۞   ۞   ۞  
ــــلک آخـــگ س ای حـــ ـــــــــر ب یــ ــــم ستـــــــــالـــمکن ظ                ق تعا ـــــم بسیار بــــــ ـ   ر ماـ

ــــھ آیـــــــــک                ر من چنان فریاد سازمبھ محش   ١م در تماشاــــــد خلق عالـــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــب                ھ من مذهب و دی دارمگل گفت ک   دارم   یـــــــــــــمنشینــــه  ول ـــــــرس   آل  اـــــــــــــ
ـــلـــز ع ویم ــــ، خاست  محمد بویم ز  ـــــــهــن و مـــــــــــســداغ ح                یــ ــ ــــــــــ   دارم حسی   رـ

۞   ۞   ۞  
  برید تھدل خسصحبت عاشقان  ر ب                ریدــــاغ گلدستھ بــر از بـــل گفت مــــــــــــگ

ــــــدر صح   ٢را بستھ برید ــــــن بی ادبم دست مــم                ی طلبندبت عاشقان مرا مــــ
۞   ۞   ۞  

ــــده  رـــــت ٣زوان                شرنگ دارهای خُ قب گر  گل من ــــــــ ــ   داره  تنگ  انــــ
ــــــب ــ نـ ــــع  بیچاره  رای کش ـــ   ٤داره  جنگ  زره پوشیده میل                قـاشــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــل من می رود چـــــــــگ ـــــ ــــ   می گذارم اگھ دستم رسد کی؟                اره ندارمـــ
ــــــگ   ٥می سپارم  جانبا خدا گل خد                یتوال  و  ل من می رود شهر ـــــ

۞   ۞   ۞  
ن ای سر پل می گ                د موسم گل می گذردگل می گذر    ذردــــکاروانھ بب

ـــــــک ــ ــــــاروان رود سال دیـــ ــــگر بــ ـــــت                از آیدـ ـ ــ   ٦وان می گذردـا آمدنش عمر جـ
۞   ۞   ۞  

ــــــگ ــــــم                ه با کھ گویمل من قار کردـــ ــــــــرا بیمار کرده بــــ ــ ــ   ا کھ گویمــ
ـــــــیـــزده خنجر م ــــــنــان سیــ ــ   ٧بھ جگر کار کرده با کھ گویم                ھ منــــ

۞   ۞   ۞  
  ن مستشھ می کند چشماشمکر                 گل بھ دستش ی ای در در آمدــــگ
ـــــــب ــــترات آورده ـــــ ـــــــ ــ ــــــونــــــــا خـ ــــــــــانــــــمسلم                ریزهـــــــــم بـ   ٨ش ــتـرید بند دســـا بگیــ
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  :ویا
ـــدرآم  در از   مـــــلـــگ ـــب  می را   مــدل                ل بدستشــــــگ  دــ   ان مستشـرد چشمــــــ
ــــانـــــبج  جرــــنــخ ده ــــــش ـــــاب  مـ   د کنون خنجر ز دستشکھ می گ                 شـــروانــ

۞   ۞   ۞  
ی   خدم بوی می کنم شیدا و مستم                آمد بھ دستم یار  تسدی ا گ

ــــــچ                دیده ھب گھ ما دست گــــــــــگ ب   و دست آویز یار آمد بھ دستمــ
۞   ۞   ۞  

ـــدم گـــــــی دیــــــــــگ ـــــــــ ـــــل گـ ـــــــ ــ ــــ ـــــگ                دیدمالب ــ ــــــــ ـــــــدی  آب یان ـــــــم بستھ   لـــ   دمــــــــــ
ــــــیــــــم  بستھ ل ــــــــگ ـــــــ ـــــــزم  آب ان ـــ ــ   خواب دیدم امشبم جان ر کھ ماد                زمــ

  

  ﴾ ل ﴿
  

ن سگ کک                سرحد اللیک دره ره هاللیک دره ر    و بردن رمھ رهره  ره اش
ـــصیق                سوار شوه اسپ الھ ره مھ بگو کر یا ــ ــ ـــــــل کنـــــ   ١ره  و دره ام کوه ـھ تمـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــریـــــخ                قند قند خودتلبانت قند دهانت  ـــدارت مــ ـــ   نم قیمت بگو چندــــ

ــــریــــــخ ـ ــــ ــــــــدارت منـ ــــــــــقیم مــ ــــــ ا کنـــ ــــــــب                ت  ـــــ ــــ ـ ــ ـــــــھ دلها ی خ لـ ـــــ   رخندــــای پــ
۞   ۞   ۞  

ـــــلبان ـــــــم بـــ ـــــا لبانت بـــ ـــــــــــرگ تــ   بده بوسھ کھ عاشقت هالک است                ک استاــ
ــب ــ ــــــده یک بـ ینـــــ   زیر خاک است ھ آخر جای ما در ـــــک                وسھ از لب های ش

۞   ۞   ۞  
ـــــل ــ ـــــــب بـ ــــ ـــام آمــــ ــ ــ ـــدی رخ تــــ ــــــق                ازه کردیـــــــ ــــا قـــــــــــدت را بــــ ــــ ـــــ ــ   دازه کردیـــدم انـ
ــــت ـــھ کـ ــ   مکش سرمھ کھ زخمم تازه کردی                وشیده یی رخت عروھ پــ

۞   ۞   ۞  
ــــلب ــــ ـــــت را بـ ـــ ــ ــــا لــــ ــ ـــ ــــبـــــ ــ ـــ ــــــــانم آشـ   اکنــــمرا مست از شراب بوسھ ه                نـا کـنـ
ــــن ــ ــــــــم گـ ــــــویـ   مرا با هر چھ خش داری رضاکن                فاکنـــا کن یا جـم و فـ
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ـــــل ــ ـــــابــــای کــــــــــــب دریـ ــ ـ ـــــــگــــدلم می                 مانیمـل بــــــــل گــ ــ ـــــــــچپ   ــھـــ ـــــــ   ل بمانیمککا ھـ
ــــــــاکـــــــک  چپ  ھگـــــ م می ــــــــدل ــ ــتــشـــــــرا کـــــــــم                ھـشان ل ـــ ــــیــــــــــخ  ھ غمـــــــــ   دگانھ  لــ

۞   ۞   ۞  
ــــل ــ   دــــــوشم آمــــــــــل پـــمــخـبی ار ــــــــو یــمــــه                ای بدخشان خوشم آمدــــــــب دریـ
ــبر ــــــــھ قــــــم ـــــاال بــــــــــــد بــــــــــــان قـــــــــ   همو دستمال دستش خوشم آمد                دشــــــــلنــــ

۞   ۞   ۞  
ــــل   ازمــــــس  شانھ کــــانت زلف   رایب                ا برایت خانھ سازمــــــــــــب دریـ

ــــــت                ق مرا در سر نداری ــعش  رـــاگ ــ   دیوانھ سازم ود بــرا از خـ
۞   ۞   ۞  

ـــــــل ن س                ها ر ــــــــــــــی وفدم بـــدیـــــــــا بـــــــــــــــب دریـ ــــعرقچ   هال ر ـــــرش سیم و طـــ
ـــــالم هللا بشر مانــــــــــــک                قسم خوردی وفا داری نکردی ــ ـ   ١ هد شما ر ـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــ ــ   آمـد  گـــــــوشم  در  آواز مـــــــــــاهیـــــــــــان                آمد  خوشم  گالن  ـــایدریــــــ ـب لـ

ــــاهــــــیـــــــــــــان  دور  ـ ــ ــــنــــــــار وک   آواز  مــ   ٢یار جان بخمل پوشم آمد همان                هـــــ
۞   ۞   ۞  

  کمھ گره زده وا ک چھـــــلف دلـق                لتھ تھ باال ک چھد ــــــــــــــــھ سفیــــــلت
ــــلف دلــــــق   ٣پیدا ک چھ ره شاه ناصر اولیا                وا کو نشد کم گره زده ـــــــ

  
  

  ﴾ م ﴿
  

ـــــــــم ن در آسمان خانھ کدهاه ره بـ ـــــــافــــــــــک                ب ــ   ا زلف خده شانھ کدهکر زنـــــ
ی ره بی آشنا شھ دیوانھ کده                ده یگان یگان بانھ کدهـــــــــــــــھ کــــــــشان   سر

۞   ۞   ۞  
  همسایھ می شھ کھ یار  را نخور غم                می شھ ٤مخور غصھ کھ رنگت ضایھ

ــــب ــ ـــــکن صبـ ــ ـ ـــــھ درگـــــــــری بــ ـــــــــم                دـــداونــــــاه خــــ ـ   ھــــــی شـــــداده م ها نــــــــر کـــــــــــــراد صبــ
  
  .ضایع: ضایھ  -٤                 .ایضاً  -٣                    .ایضاً  -٢                 .درجرم و فیض آباد -١
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ــــــــــرا ای دوریـــــــــــم ـــــت بیمــ ــ ــــب                ار کردیـــ ــ ــــــھ بـــ   ردیــــندی زار کـــــکـــــالینم فــ
  ١کار کردی این فاــــرا ای بی بـــــچ                من عهد محبت بستھ بودیبھ 

  :ویا
ـــردی ـــــ ـــــــ ـــــــمار کــ ـــــ ـــالینم فکــــــندی زار کردیبــــ                مـــــــــــرا از دوریت بیــ ــــ ــــ   ـــــــھ بــ

ــــــــــــار کردی                من عهد محبت بستھ بردیبھ  ـــا انکـ ـــ ــ ــــــــــرا ای بیوفـــــ   چـــ
۞   ۞   ۞  

ــــــمانــلمس ــــ ـــــــا ببینید گــ ــــاوچــــــ ــ ـــ ــ ــــــھ کــبھ زنج بست                ران راـ ــ   رده بی زبان راــ
  کشاکش می برد پلوان بھ پلوان                ھ دست ماه تابانــــــر بــــــــر زنجیــــــــــس

۞   ۞   ۞  
ـــمسلمان ــــ ــ ـــــــــک                ؟چھ وقت است بـــــــــشا ببینید ــ   ھ بلبل مست وشیدای درخت استــــــــــ

ـــــــرد شــــــــــھ بلبل می پـــــــــــک ـ ــ ی بھ شـــــ یـا   ٢ت استـــسخجدایی ما ویار جانم چھ                 ا
۞   ۞   ۞  

ـــــمانلمس ــــ ارک ــــ ــــــدل ک ٣ا بھ  ــــچ                مـبابـــــــ ـــــــرغابی ســـــــــــــو مــــ   ر گردان بی آبمـــ
ـــلر میــــــــاگ ـــــنـــــھ آشــــــت بـــ   ٤چرا در نیم شب میایی بھ خوابم                دـــــایی نباشـ

۞   ۞   ۞  
ــــــمسلمان ـــ ـ ـــــا دلــــ ــ ـــــم غـــ ـــــــ ــــم بــ ــــ ـــ ای                اده گشتھـــــ ـــسخ ـــــــ ــــــھ عالــــــــــــم بـــ   گشتھ طعنھ مــــ

ـــت ـ ـــــــ ــــــــــــســم قره میتــــ ـــــم ای نــــ ـــــ ـ ــــنـــیــازنـــــ ــــ   ٥سر عالم گذشتھ کھ عشق بـــــازی                 مـــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــانــــمـــمسل ــــ ــــا کـ ــــ ــــــتان بــــــــرســــــــــــھ قبـــــ ــــج                الیھــــ ـــــوانـــــــ ــــــــ ــــــه دا می رو ـ ــ ـــــــرگـــ   آیھ ز  نمـــــــ
ـــــــج ــــــن وانان می رونـــــ ـــــ ــ   کس نم آیھ رسد نوبت بھ ما هیچ                تـوبت بھ نوبــ

۞   ۞   ۞  
ـــا چھ حال است بـــــمسلمان ـــرغ بـــــــــدم م                ار سرمـــ ــ ـــــــانگ جـــ   اداشد دل مــــــ
ــــــــــال ص ـــــــاحب مـــــ ــ ــــــرغـــــ ــ ـــــــــان بمیـــــــ ــ ــــک                ردـ ــــ ـــــھ نــــــــــ ــ ــــــالـــــــ   اھ می زنن باالی سرمــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــا  نیست مقــــــام                جای ما نیست ٦مسلمانان بدخشان ــــــاوای  مـــ ـ ل  و مـ   و م

ـــــــاشد ــــــــان  نبــــ ــــر  از  خاطر  یار  جـ ــــ   ای   زنج  کالن  در  پای  ما نیست                اگــــــــــــ
  
ـــرم، فــــــــیض آبــــــــاد وکشــــــــم -٢           .درجـــــــرم  -١ ــــارک -٣              .درجـــــ و در . خشــــــــان محلیســــــــت معــــــــروف در بد: ــــ

ـــاد و  -٥          .فــــیض آبــــادو جــــرم -٤             .مــــی نویســــند" ارســــتان " رســــمیات و ادبیــــات مــــردم درجــــرم، فــــیض آبـ
  .بعضاً بھ جای بدخشان مزار و جای دیگر هم گفتھ می شود-٦       .کشم
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  ٢٨٠                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  ر و زار استخوار شهزاده باشدـــــــــاگ                افری عجائب سخت کار استـــــــمس
ــــــــــه ــــب                باشھ قالیچھ   و دوشک   زارانـ ــ ــــــھ زیر پـ ـــ ــ ــ   ایکاش مانند خار استــــــ

  :ویا
  اگر شهزاده باشد خوار و زارست                مســـــافری عجایب سخت کارست
لویت همیشھ پراز                 هـــــــــزاران تـــــــــوشک و قالیچھ باشد   ١خارست دو 

۞   ۞   ۞  
  عرب بچھ باریک موزه                مغـــــــل دخ گـــــــــل غوزه
ــــــازک  مغـــــــــــل  من ــ ـــ ــــــازک  مغـــــــــل  من                بیا  نـ ــ ـــ   بیا  نـ

۞   ۞   ۞  
ـــغــــــم ــــــــــــل دختـــــــــــ ــــــــلس پـــــــــــــاطر ـ ـ ــــــب                وشـ ــ ــ ـــــــــــیـ ــ ـــــــــــــا مــــــــــــــجــا اینـ ـ   روشـــــــــفــــــــرا بــ
ـــــب ـــــــــیـ ـــــــغــــم ازک ـــــــــــــــن ا ـــ ــ ــ   ٢و چارک گوش   آردبھ نیم س                رــــــــــــــــتدخ  لـ

۞   ۞   ۞  
  خینھ رپدو دست و پاش                 مــغــــــل  دخ  ســـــر  زیــنـــھ
ـــھ   بــدیـــــــدمــــــــش  مــــــــن  دیــنـــــھ                مــــــــرا  هـرگــــــز  نم  بــیــنــــ

۞   ۞   ۞  
دمـاره ره با تـــــــــــد پــــــص دل                ادم کھ از غصھ بمردمـــــــمکن ی   ھ س

  بھ محشر داغ هجران تھ بردم                مودیـــچرا یار جان فراموشم ن
۞   ۞   ۞  

ـــــمگ ــ ـــــا بـــــــھ دخ بــــــــــــــر مـــ   مگر مھ خوش قدو باال نبودم                ا نبودمــ
یپسیک مرد را دادند بھ ــــــم ــــــــر مــــــــگـــــم                ا   وبا نبودمـــــــــــــھ الیق خــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــدن کـــــــــوی تــــــــــــــره بس کــردم   کردم ناکس  تھ   دامن  بھ  دستکمھ                مــــــــــن آمـــ
ــــردم ھته گــر قبلھ شــــــــــوی نماز                 ناکس تھ بودی و بھ ناکسان دل دادی   بس کـ

  :ویا بھ این شکل هم آمده
ـــــــــــــــــن آمــــــــــدن کـــمـ   ھ بھ دامن تھ ناکس کردممن دست                ردمـره بس کــــوی تــ

ــ                ناکسان می گردی بدی و بانـــاکس    بس کردم هاز ای تــھ قبلھ شـوی نمــ
  
  .گوش، گوشت  -٢               در کشم، جرم و فیض آباد -١
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  ٢٨١                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــن آمــــــــم ــــــده ام بــــــــ   !صد برگ سفید من برآی از خانھ                انانھــــــــــھ دیدن جـــــــ
انـــــــــــھو سفــــــــــــر دارم قصد                 ھـــــــیک بوسھ شبم بده و یکی روزان ــــ   دارم بــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــــرا ببینم بـــــت  ام ده ــــآم  من   رومـــــــود با تو بگویم بــــــــــراز دل خ                رومـ

ــــــھحنا                 ن گفتھ شود یا نشودــــــراز دل م ــ ــ   بمالم بروم ره بدست تـــ
  :ویا

ــــــــره ببینم برومــده یــــــــــم تـمــــــن آمـــــ   رازی دل مھ بخشت بگویم بروم                ـ
ــــــــای دلـــــــم شـ ــ   ١رخ ره ده کف پایت بمالم بـروم                ـــوه یـــــــــا نشوهرازی کـ

  :ویا
  م برومـــــــــبگوی    ھ تو ب ھکمــراز دل                را ببینم برومـــــــده ام تــــمن آم

  بمالم بروم و ت ف پایــرخ در ک                م گفتھ شوه  یا نشوهکدل راز 
  :ویا

ـــــــــــمن آم ــــمـکــراز دل                ینم برومبده ام تره بـــــ   ھ بھ تھ بگویم برومــــــــ
ــــیکب                کم اگھ بھ تھ گفتھ نشدراز دل ـــ ــــار دیگـ ــر تــــ   ٢ره بینم بروم ـــــ

۞   ۞   ۞  
ــــن بلبلم و  ـــــــ ـــمـــــــ ـــــ ــــت  اره ـ ـــ ـــــ ـ ـــ                دارم  می دوســ   دارم  می  ـھ و اللھ زاره دوستســـــھ برگـ

  ٤دا شماره دوست می دارمیارجان بھ خ                 ٣شماست کوه   ســـھ برگـھ و اللـــھ زار در
  :ویا

ــــــم ـــــــو   ن بلبلمـ ــــ ــــــــ   دارم می   دوست  زاره  رگ و اللھـــسھ ب                دارم می   دوست  ارهــ
ــــــس ـــــرگھ و اللــــھ بــــــ ــ ــــــب  زار در  ھــــــ ـــــ   ت می دارمشماره دوس سوگند بھ خدا                شما اغ ــ

۞   ۞   ۞  
ــــــن بی تـــــــــم                من بی تو حیات و زندگی را چھ کنم   از سحری را چھ کنمـــو نمــ

ــــــــردم همــــــم ــ ـــــــمــگی عـ نـــــر دراز می طــــ   ٥ز غم ق را چھ کنمار ن عمر دـــــــــــم                 ل
۞   ۞   ۞  

ــــم ـــــت روین ــــ ــــــــــدستم                وس می بینمـــــــوس هـــــــــرا هــ   ال ترا بھ دست هر کس می بینمــ
ـــــــــمال تــــــدست ـــ   شهر بھ شهر گشتم مانند تو نیست صد                و را بوی کنم بوی نیستـ

  
  .        سھ برگھ و اللھ زار در باغ شماست: وم بدین شکل ن آمدهمصرع س-٣           .درجرم  -٢             .ایضاً  -١
  .در جرم -٥.               در کشم، جرم و فیض آباد-٤
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  ٢٨٢                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــــای دخت                ١ھـچھ سنگاودو کصدقھ شوم ای من ـــای ٢ هءدـرک میــــ ــــ ــ ــ   ھـــوکر الق ـــــ
ا کھ شعلھ آفتاو زور است                ور استنروی کھ ره ایالق د ٣الق ـای ون ن   ٤ب

۞   ۞   ۞  
  فرامد باشھ ٥ این کوه بلند خاش                صدقھ شوم کوه بلند خاشھمن 

ـــــــدی                ھـــــیارک مھ بگو شانھ کنھ زلفا ش   ٦ھ ـــند یارک نو پیدا شـــوانھ کـ
۞   ۞   ۞  

ی ره ـــــاین دخت                من صدقھ شوم ستاره جو ـــــــر مقبولــ ــــک ـ ـــــــ   ی رهسوچـــــــ
ی رهـــــــــهر وقت بپو ک ـــــدیوان                رتھ شا ــــــــھ کــــ ــــــ بچــــ ـــ ــ   ھ دروازی رهــ

۞   ۞   ۞  
ک سوزی ره اهن   مقــــبـــولــ                من صدقھ شوم دخ ــــــک   گـــــــــــلدوزی   رهپ   ـ
ی   ره ــــــھ    دروازی     ره                هر وقت  بپو  کرتھ  شـــــــــا ــــــھ  ک بــچـــ   دیــــــوانــ

۞   ۞   ۞  
ــــم ـ ـــد تــــــــــن قـ   یب مردم دیدمــجـــره بھ دستمال تُ                 ندم دیدمــــــــــیان گـــــــــره مـُ

ــره بال تُ ــــــدستم ـــ   دمـــــجان مردم دی ده رهوی تُ ــــــــمن ب                وی کدم بوی ندادــ
۞   ۞   ۞  

ــــک                من کھ ملح کنم درپ نزنم چام کم   وک چشمت بکنھ منھ پروا گرمیــــــــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــو نظ ٧ن  می روم ــــــــم ـــــدر زی                ھ موال دارمر بـ ــ ن ـ ــــخدو  ر زم ــــ ــــــانــ ــــهـــھ تنـــــ   ا دارمــــــــــ
ن دـــــــدر زی ـــوخر زم   ٨دارم    تمــــــــنا   خانھ  دام ـــک  بھ   آیا                 شتــانھ دوزخ و ــــــ

۞   ۞   ۞  
ی بھ سرو رویش  ــــب                ربھ مزامهتاب ش ــــــا حضــــ ـــــــــــــرت عـــ ـ   زرائیل سالم بسیارـ

ـــــی ـــا حضرت عزرائیل جان مـــــ ــ ــــ ـدارم و ارمان ب زیاد درد چون                 ھ نگــ ــــــ ـیـــسـ ــــــ   ٩ار ـــ
   

ی پرنده ایست کھ در ییالق ه: سنگاودوک -١ خاصھ هر جائی لاب وار دریا ها و چشمھ ها ا و کنعبارت است نو
و در زیر سنگ  ت ها آشیانھ نم سازدبر خالف سایر پرندگان در شاخ درخکھ سنگ زیاد باشد بسر می برد و 

یع  است سنگ ها تودۀ کالن از قرم بھ مع . ( یاد میشود آشیانھ می سازد) Qaram(  ها کھ بھ نام قرم
  ).اشتھ باشندسنگ هایی کھ باالی هم قرار د

  .گویند )  Maikak(خرد ترک میکک ) Maidekeak( ض میدیکک درکشم عو  -٢
کلمھ ترکی است جای بود و باش تابستانی و مقابل آن قشالق کلمھ ترکی جای بود و باش و : ایالق -٣

  .داردنام محلیست کھ کوههای بلند :  Khaashخاش -٥        .  خورد ترک -٤        .مخصوصاً در زمستان
م" کلمھ  -٧    .درجرم وفیض آباد -٦   .درجرم وفیض آباد -٩     .درکشم -٨          .هم استعمال شده" می م
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  ٢٨٣                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــــــــد و مــاب رسیــــــــتـمه ــــــ ـ ــــــرمـــــان خـــا میـ ــ   نـما برف ـیاه چکیده بــــــــون ســـــــــای خ                ــنـــ
ـــع                تھ بھ منمن چھ کار داری ف ای بر    ١ق دیگران مالمتش بر سر منــاشـــــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــم ــ ــ ن جـــــــاه بختم کـــــــــــــیـــــس                وم هللا تو دانیــــــــربانت شــــــــھ قــــ   وانیـدی ع

  ر نبینھــــافــــــــــــــــــــــھ کـــــمــــــــتــــــخـــی بـــــهـــــــــــــــــال                ن همینھــــسیاه بختم کھ بخت م
۞   ۞   ۞  

ـــــشنکی آمـــم ای گــــــــــــــدل                ھ قربانت شوم  ای جان خالھـــــــــــم ــ ــد بـــــ   الھــــــــھ نــــ
ن باشد دعای من شب  ــــــب                و روزهم   ٢اسھ و می در پیالھ ــــــــــــــــــــج در کــــرنـ

۞   ۞   ۞  
ــــــــش                مھ قربانت شوم ای سوس پوش ــــــــکر دور لـ   د جوشـــــــــبانت می زنـــ

ـــــــــش ــــر دور لبــــکـــ ــــــانت ژالـــ ــ ــ ــــــــ ــــــــھ ژالـ ــــ ـــــ ــھـ ـــــ ــــــمک                ـ ـــــــــــن یــ ـــدیـــــــار قــ ــ   فراموشود ـم خــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــم ــــــھ قربـــــ   ده پیشانیت زدی خال خدایی                انت شوم باال قالییــ
ـــــاله ــــــ ـــ ــــــی پیـــ ـــــ ــ ـــ ــــره دارایـ ـــــ هـــــــ ــــــــنم م                ت بم ـــــــانـ   ھ از خانھ براییـــــــھ کــ

۞   ۞   ۞  
ـــــب                ھ قربانت شوم بی بی  والیتــم ــ   دم پشت قالیتـــــــــــید آمـــــــــھ امـ
ــب ــــــ ــ ـــــــــھ امید آمـ   ٣مو شرم و حیایتمھ قربان ه                رویت ندیدمدم ـــ

۞   ۞   ۞  
ـــربــــــھ قــــــــــــم ـــــب                وم پروردگاراــــــــــانت شـــــ ــ ــــــــھ مـ ـــدیدی یـــــــا الیق نـ ــــــار مــــــ   اراــ
  ٤چشم اشکبارا ه ھ ما دادی دُ ب                ــھ مردم داده ای طالع و بخــــب

۞   ۞   ۞  
ـــــم ــــــق ھ ـــــ ـــــــا  شوم ربانت ــ ــــــگـدی                داریار  وفــــــ ی وطندارـر جــ   ا شوی نکن غ

ـــپ                فسانھ می دیگر جا شوی ک ا ــ ـــــاک و طـــــــس خـ ــ ـــ ـــــ   ن دیوانھ می ـ
۞   ۞   ۞  

ــــــش  تــربانـــــــــــــق  ھــــم ــــب                الری  ر ـــــــــــوتـــــــــــم  ومــــــــــ ــ ــ ـــــھ رسـ ــتـ ــــاق می روی احــــــ ــ   ی یار وال بـــ
ــــــب ـــانجــــــــــج وال ــــــــــاح                دادر  احوال   روی   می   رستاق   ھ ـــــ ـــــب  را  اووری ــــــ ـ ــ ــیـ   اری ـــــ

                                                                  
  .ایضاً  -٤      .درکشم، فیض آباد و جرم -٣     .درجرم وفیض آباد -٢     .درجرم، کشم و فیض آباد -١
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  ٢٨٤                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــم ــ   ــــسهر جا کھ هده ام ــــت زنــــیو ـــــزب                نارنج دسوم ــــــــــــــــت شـــــربانـــــــــھ قــ
ـــــمگ               فرس  می  ذــــــاغـــــک  ھـــــــــــــن  ییمیا نھ  ـــــــــــر کـــ ــ ـــ   افر شدی بت می پرسـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــــــــانت شوم یـــــــــھ قربـــــــــم   شھــری ستبر دلم کردایت ــــــــــغمک                ار همیشھـ

  ١ شھنمبھ هر سو می برم سودا                ارــــــایت بر دلم گشتھ ش بــــــغمک
۞   ۞   ۞  

ــــب                بان تو عسکر بچھ می شممھ قر    اده می شمـــستیا قطعھ اتدان ـ
ــــب ــــــــــــاگ                ھــبـــــنـــدوش روز   قطعھ اتدان ـــــــ   ینھ کشتھ می شمبر بابیم بــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــھ قـــــــــم ــــربـــ ــ ـ ــب                قیقتعمان ـــــان دو چشـــــ ــ ــــــشیــــــــا مـــــــیــــــــانـــــانھ مــــــھ خـ   م رفیقتــ
ـــــــب ــ ـــانـــــــــھ خـ ــ ــــھ مـــــــــ ــ ــ   اگر نا جور شدی می شوم طبیبت                ور می انیا ناجـــ

  :ویا
وی هستم رفیقت                مھ قربان دو چشمان عقیقت   ر  جا  م

وی   رفیق   جانی   انیس  و  همدم و یار شفیقت                ر جــــــــا   م
۞   ۞   ۞  

ـــن                دو چشمان سیاهت مھ قربان   رم سرک از گفتھ هایتداـ
ـــــــم                ه بندازر گوئی خوده در چاـــاگ ـــــانـــیــ ــ ـ   اهتـــــــھ امید نگــــــــدازم بـ

۞   ۞   ۞  
ــــــھ قـــــــــم ـــربـ   ستاده می شمیصدایت می شنوم ا                مـــدروازه می ش ٢ان دمـــــــ

ـــــثــــم                نزدیک دور و  صدایت می شنوم از  ــــال غنچھ گــــ   ٣ازه می شمـــــــــــــل تـــــــــ
۞   ۞   ۞  

  بھ حمام می روی جانم فدایت                ایتیدی پشت پھ قربان سفــــــــم
ـــل                سھ نداری بھ حمام می روی کی   ابون زبانم سنگ پایتــــــبم صـــ

۞   ۞   ۞  
ـــت                شوم ای چادر الوان تانـــــمھ قرب ــــھ را کـــــــــوچـــام کــمـ   ردی چراغانـــــ

ـــــت ـــام کــــــــمـــــ ـــ ــــــــ ـــــوچھ را مـ   گل نگهبان ھمو  ی شو  توگلدستھ                ھ گل بکارمــ
     
ی دم گ: عوض -٢       .درکشم، جرم وفیض آباد -١   .درکشم ، فیض آباد و جرم -٣       .هم استعمال می کنند" سر" ا
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ـــــلبان                پوش مھ قربانت شوم ای سوس ــ ــــم خنده را کـــ ــ ــ ــــــــــرده فــ ـــــ ـــ   راموشـ
  نوشآب گنده را کی می کند  او                  رده باشھــخ ش راو ــــھ آب خـــــــــــل ک

۞   ۞   ۞  
مــــم ـــــم                اشھــگلدانی ب ای ھ گل می گ مــــ   اشھــافغانی ب ای ھ یار می گ
م افغان کــیکھ  ھـــــم یـار می گ   باشھ  پیشانی  سر  بر  کاکل ھــــــــــک                و

۞   ۞   ۞  
ــــــــمیسر چ ـــــلــــــون نشد وصــ ــ ــ ــگــــب                اـــــــــغـــــت دریــ ــ ـــیـــــ ــــــدام  رمــ ــ ــــــــقـــــع  روز  را  تــــــــنــــــ   ــ

ــــــب ــــــشـــھ روز حـ ـــــــر دعـــ ـــاتـــــوا بــــــ ـــــــ ــ ــــ ـــ ـــ ی گفت جوابم ای دل آرا                دارم و ــ   ؟چھ خوا
  
  

  ﴾ ن ﴿
  

ـــــن ـــ ــ ن ـ   ل برفھ ایــــده سینھ مث                گشتھ خفھ ایازن
ــــــــــــــــم ـــن ره ــــــــیــــــــــگ ره ـ م مھ شرفھ ای                رهـــــــیـــگـ   ١می گ

۞   ۞   ۞  
ــــــــن ـــدن رو ـــــ ــــبــــ ــــــــآه ال ـ ــــــــ ــــــدنب   نرو                 رمیده   وی ـ   دیده  مد  بکــــــــــک  الــــــ
ـــب ــ ـــــــ   نامحرم ندیده شھکھ هرگز رو                 جانی یار   یک  رو پیدا بکنـــــ

۞   ۞   ۞  
ی شدم من ی شبھ مثل بلبل                 نگارا از غمت یا ــــبا   دم منـ

ی چھ ب ـــبھ مثل بلبل با ی شدم منـپ                اشھــ   الس کهنھ ایما
۞   ۞   ۞  

ــــــک اراـــــــنگ ـــــم سماسھ چشـــــــ هـــــــــــیان هــــــــم                رآیدــــ   دیده جای پایت ردُ
  ٢ انم خلد خاری بھ پایتـــزمژگ                مانیاز آن ترسم کھ غافل پا ب

۞   ۞   ۞  
ــــن ـــــــــــــــــــــگـ ـــن    وا     اراــ ـــــــــنگ   و  ا     اراــــــــــــگـ ــ ـ ــــب                اراــــ ــ   را   ماتھ    ی مگذار م   اــــــه  منت    ھـ
ــــــب ــــــــھ بـــــ ـــــنتو کنون  ٣وییــ ــــخ مــ ــــــشتــوار گـــــ   ٤ما را  تھ  داغ   کشد    می   آخر  کھ                مـــ
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ـــــــــــــــنگ ـــــــــــــــگــارت بــــــــــفت ر  ا را راه و ــــــــــ   ردمــــــــگــب  ارتـــــــــتــــگف  و  شــــخ  روان                ردمـــ
ـــب                بھ گردن تنیست مرا دست ر یســـــم ــ ــــــــھ دیـــــــــا کــــــــانـــــــــــیا جـ ــ ـــ   ١دارت بگردمـ

۞   ۞   ۞  
ــــــــــر بندی بـــــــــاگ                ود بدیدم شاد گشتمــــار خـــــــــنگ ــ   شتمــــــگ ودم آزادـ
  اگر شاگرد بودم استاد گشتم                بندی خانھ ر بندی بودم در ــــاگ

۞   ۞   ۞  
ــــشی دم ـــــــدیــــــود بــــــخ  نگار فتـ ـــــب                وه م ــ ـــــن  اغ ــــــــب   ھـ ــ ــــو بـ فتـــــــرای میــــ   وه م

ـــــب ــ ـــــن  اغ ــــــب   ھـ ـــــب  و ـ ــــــــــــت  وۀ ــــــمی   رایـ ــ فت                رـ   بھ صد ناز و بھ سیصد عشوه م
۞   ۞   ۞  

ـــــــــــــار خــــــــــــــنگ ــــــــــب                رفت  می  ود بدیدم شیوهــ ــ   رفت  می  برای میوه اغستان ــــــــھ بـ
ــــــب ــ ـــــــھ بـــــ ـ ــــستاغــــ ــــب  انـــــ ــ ــــیـــم رای ـــــــــــ ــ ــــت وه ـــ   ٢عشوه می رفت صدهاسھ بھ صد نازو بھ                 رـ

۞   ۞   ۞  
ــــــار خـــــــــــــنگ ــــد  بدیدم بـــ ـــــــ ــ ـ ــــالـ ـــی ای آو گـــــــــــــگ                وی ـــــــــب جــ   تھ می کند بوی ــــــــــــرفـــــــ
ــــھ بـــــــتــــرفـــــــی ای آو گـــــــــــگ ــ   ٣خدم گل می شوم یار جان کند بوی                  دا رهـــوی نــــــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــار خـــــــــــنگ ـــ   کرده شانھره سر شوشتھ موها  کھ                انھــــــــــھ یی خـــــــــــدم تــــــــدیـــد بــ
ـــــان آبی کـــــــمــــــــه ــــــدانھ دان درواری گردـھ مــــــــمــــــه                ریزهــــــــوها بـــــــــــھ ای مــــــ   ٤ھ ـــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــاه سرسری کــــــــــنگ ـ ـــ ــ ــ ـــب                ردی بسوزیـ ـــ   وزیـافری کردی بســــــــھ حقم کـ
ـــــــــــــب ــ   بھ من جادو گری کردی بسوزی                ھ مکتب خانھ عشق تو بودمـ

۞   ۞   ۞  
ــب                ردیــــــــــادم نکــــــــــک ش یــی اار ــــــــــنگ ــ   ھ پیغام و سالم شادم نکردیـ

ــــــسب                عشق تھ بودم ءخانھ کتببھ م   ردیــــتادم نکــــــق دادی و اســ
ن آمده   :و درکشم مصرع چن

ــــــــت ــ ــــــــــھ رف بی وفـ   ردیــھ کاغذ نامھ ای شادم نکــب                ا یادم نکردیــــــ
  ادم نکردیـــــــتـــــــبق دادی و اســــس                عشق تو بودم ءخانھ کتببھ م
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ن گویند   :و  در جرم چن
ـــادم نـــــکـــــــــــردی ــــــارا یــک ش یـــ   بھ  کاغذ  نامھ یی شادم نکردی                نــگـــ
ـــق   دادی   استــادم   نکردی                مھ خو در زندگی عشق تو بودم   سبـــ

۞   ۞   ۞  
ــــت ــ فــ ــــازنینم  شــــــیوه   م فت                نگـــــــار  نـ   بـــدخشان از بـــــرای مــیوه م
فت                بـــــــدخشان   از   بـرای   میوۀ   تر   بیک ناز و بصد کرشمھ م
۞   ۞   ۞  

ــــــگــــــن ـــ ــــــــن  ارـــ ــــــ ـــــ ـــ ــــاه  نــــــازنیـ ـــ ــــــــ ـــــــــس                دردم  لـــ ـــــرم را گــ ھـــــــــــ   نکردم ر برند ای تُ
ــــــرم را گــــــــــس ــــــربرنـ ـد بـــ ــــا خنـــــــ   گردم خونم جوالن کند پشت تھ                جر تــ

  :و بھ این شکل هم آمده
ـــــنگ ــیـــــازنـــن  ارــــــ ـــــاه  من  نــــــ ــــــــس                دردم  لــ ـــــــب راگر رم ـــــ ــ   نگردم  ھــــــــــت  رن ایـ
ـــــــس ـــــبـبگر رم را ــــــ ــــــــب رن ــــ ــــ   نگردم  تھ  کند ای  جوالن خونم                 خنجر ت  اـ

۞   ۞   ۞  
ـــــگــــن ــــ ـــــار نـ ـــیـــازنــــ ــــــــن کــــ ـــــ ـــــوک مـ   مال دستمبھ بازی برده ای دس                ستمـــ
ـــب ــــه                بازی برده ای خودت نگھ دارـ ــــــــمــ ـــو یـ ـــ   ١در دان تھ هستمـــار قــ

۞   ۞   ۞  
ــــنگ ـ ـــ ــــ ـــــــن ریــــــــــار نازنیـــــ ـ ـــــــ ــــــــــدن  زهـــ ـــــ ــ ــــــــــم                دانـ ــــــ   د ز خاطرت بھ زندانـرا بردنــ

  ٢ا گوشواره دارم خرج زندان ـــتدُ                 ناچرا غم می خوری ای یار ناد
  :ویا

ــــــــگـــــــــــــن ـــری  نـــیـــنازن ار ــــــ ــــدن  زهـــــ ــــــبگی                دانـــــــ ــ ـــر دســ ـــتم ب بـــ ـــ ــــ   االی زندانــــــــ
ــــر باالی زنــــــــاگ ــــــــــــ   دو تا گوشواره دارم خرج زندان                دان کس نباشھــ

۞   ۞   ۞  
ی  سر سری  ک   دی  بسوزیر بھ  حقم  کافری  ک                دی  بسوزیر نگا

  دی بسوزیر بھ من جادو گری ک                میان صد جوان دل با تو دادم
۞   ۞   ۞  

ـــنماز ش ــــا شـــــام نماز من قضــــــ   ا بلبل ز چنگ من خطاشدــــــدوت                دـــــ
ــــــــل می چینھ از بــــــــیکی گ                کوثر ضیکی او می خوره از حو  ــ   اغ دلـ
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  ٢٨٨                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ــاز آمـــــــمـــنماز آمد ن ـــــــــــد گـــــــ ــ   ل منـــــــازآمد گـــــــــــر پیش بــــــــــبوتـــــــــک                نــــل مـــ
ـــــکبوت ــــــــــاز آمــــــــــــر پیش بـــــ ین جانم بھ ناز آمد گل من                دـــــــــد نیامــ   ش

۞   ۞   ۞  
ــــــمـــــن ــــــتدُ                 شد  قضا  من  امــــــــــــــــــش  از عصر وـ ــــــــــــــــچنگ  ز  بلبل  اـــــــــ ـ ـــــخط الم ــ ــ ــــش اــ   دـــــــــ
ــــــــــجـــــــــک  مــــــــــنم دان                تاخش رنگ و خشخوانه د لبلتا به د ــ ـــــب ا ـ ــ   شد کجا   و  ودـ

۞   ۞   ۞  
  ز چنگالم  خطا شد تا  بلبل ده                 نماز شام نماز  من  قضا   شد
ـــــــــــکھ بلب                زدم چنگ و رسید در پای بلبل ـ   ل رفت در غم مبتال شدـــ

  :ویا
  ردــــاد وطن کــــــوالن زد و یــــم جـــدل                ردـاز شام غری رخ بھ من کــــــــنم
ـــــــــی دانــــنم   کرد   دمن و  شهر  از  آواره  راـــــم                رادرــــــا برد یـــــدر کــــــــــــــم پــــ

  :ویا
  م جوالن زد و یاد وطن کردـــــــدل                م غری رخ بھ من کردنماز شا

ـــن ن  مراگوشھ                ـــرادرا بـــرد یــدر کـــم پــــــــــــــی دانـــمـ   ردــک مرد و زن نش
  :ویا

ـــــــنماز شام گدایی رخ ب ــ ـ ــــدل                ھ من کردــــــــ   اد وطن کردــــــــــوی ـــــــوالن زدجـم ـــــــــ
ــــن ــ   ٢ن کردمیاد سالمت باشد هر کھ                 رادرـــبــا ـــــود یـــــــــــــــــــب در ــــــــــم پـــــــــتــــدانسـ

۞   ۞   ۞  
ـــــرا کش بـــــــــــم                است بھ زخم تازه ننداز ر نمک شو  ــــهــھ شـــــــــ   دازـــنـــر آوازه نــــــ

ــــم ــــــــــب                د کفن کنرا کش بھ دست خُ ـــــــــــ ــــــانــــــــردم بیگــــــــــــــھ دست مـ ــ   ٣ھ ننداز ــ
۞   ۞   ۞  

ـــھ زخـــــــــوره بــــــک شــــــــمــن ــــــم                م تازه نندازــــــــــــ ـــــــــــھ کـ   ھ شهر آوازه نندازـردم بــــــــھ مــ
ــــــــــب                دست خود کفن کو مھ کھ مردم بھ ـــــــــردم بیگــــــــــت مـــــــھ دسـ ــانــــ ـــ   ھ نندازــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
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  ٢٨٩                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــن ــ ـــــب                بیوفایی  ای  ھ ییمــــــــــم ناـــــتــوشـ ــ ـــــم  رــــا پــــــــــــــدم بـــــبنـ   یــــــــوایـــــــــه  رغــــــ
  داییـــج از دبیدا از  و دبگو صد دا                ده  رمـدلب دست   ب  مرغک بھ

۞   ۞   ۞  
  ام استخوانمــــــــمــوزه تــــــــــھ می ســـــــک                ھ درد آمد بھ جانمـــــــم چـــــــــدان نم

  ١ سیاه چشمک زده آتش بھ جانم                رم نھ جانم می کند دردھ تب داـن
۞   ۞   ۞  

ـــــنم دان ــــــک                ھ برق است یا ستارهـــــــــــــــم کــ   نده دارهـھ یار جانم بھ خوابش خـ
ــــبخ                دلم می خواست کھ بیدارش بسازم ــــــم کــــــــالـــز ظــــیــــ ــ ـ   رغها نالھ دارهــــھ مـــــ

۞   ۞   ۞  
  نم مانھ بھ من این دل پر خون                 نھ بھ تو این رنگ گلگون اـــــــنم م

ــــــخ   ھ بھ تو این گنج قارونـــــانـــــــــم نم                ھ من ص و تحملــــــــــا داده بدـــ
۞   ۞   ۞  

ــــــنوشتھ می کنم با ب ــ ــ   ری ــــــا پلخمــــــــــــــنم بـــــــــھ می کـــــــــــروان                ال قمری ــ
ـــــــب                ھ می کنم یار جان بخوانھروان   ھـــــــــھ جیب نازکش آن را بمانـ

۞   ۞   ۞  
ــارروانــــــــــھ می کنم                 نــوشتھ می کنم با پوست انار   با یـــــــــــار گــــــلنـــ
  انـــــــــــھز احـــــــوال   دل   زارم   بــــــــــد                روانــــــــھ می کنم بــــــــھ یار بخوانھ

۞   ۞   ۞  
ـــــــن ــ ــــیـــــی از م مسکــــــــــــانـــــــنش                ھ کنج خانھــــــــــــــم بـــــــھ می کنـــــــتـــــــوشـ ــ ـــ ـــــــانــمـــن بـ ــ ـ   ھـــــ

ن ک ن کجا رفت؟اگر گف ــب                ھ این مسک ـــــگـ ـانــــــــــگ زمـــــــــنـــــــھ از نـــرفتوین ـــــــ ــــــــ ـــ ـــــــــــ ــ ـ   ھـــ
۞   ۞   ۞  

  بــــــدخشان سوی  روانـــــــــھ  می کنم                نوشتھ می کنم با چوب خشکان
ــــــانرو  ـــ ــــاح  ز                بخوانھ   ادرـــــــم  کنم  می  ھـــ ـــ ــــھ   دشـــرزنــــــــــف   والـــ ـــــــدانــ   بـ

۞   ۞   ۞  
ـــب                نوشتم نامھ یی ای بی بفایی ـــــــم ر ــــــپا ــــــبندم بــــ ــ ــــرغ هـ ـــ ــ ــــ   واییــ

ــــهم                ده مھ بر جانان منبگویم نا   جدایی الھ و فریاد از ـــھ نــــ
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  ٢٩٠                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــــــب                انم کرده   ریشھـــــــــــــــــج ھـــــــــم بــــــــال غــــــ ــ ــــــــــاه خـــــــــــــــھ درگـ ـــــــــم هـــــــــــــدا نالــ ــ   ھـــــشــمیــ
ـــــــدر یکـــــــــزان قــــــــزیــــــع   اجل سنگ است و انسان مثل شیشھ                دــــــــــــــیــدانـــــــر بــــــــــگـــدیــ

۞   ۞   ۞  
  اقت آن کھ دیر دیرت بینمـنی ط                بینمت نی حوصلھ دارم کھ دل

ت بینمـــــم نگـده نی                ششتھ بر می گردیاـــــــــمی آیی و ن   اه چگونھ س
۞   ۞   ۞  

  

  ﴾ و ﴿
  

ن                والیت از دور  من توطن دور اس   المتـم سـایـپس بی کھ دعا کن
ــــــ  نایم از  این سفر گــــل ــ   قیامت اتــھ ـــھ دیدارها می مانـــــــــک                من اگرـ

۞   ۞   ۞  
  

  ﴾ ه ﴿
  

ـــازه بــــــــت نمـــــــــپنج وق                درین مقام طاعت نکنھهر کس کھ    ماعت نکنھــــا جــــــ
ــــمه ــپبغم م                نیایھ  بھ نماز ار ھ مسجد ــــــــــسایــ ــــفـــــــا او  را شـــــــــ ــــــــ ــ ـ   ١اعت نکنھــــ

۞   ۞   ۞  
ــــهای هرگز بھ گل ـ ـــــ ـــــ ــــت                میاری همدم نشدـ ــ ـــــا زنده بـ ـــــ   میخالص ای غم نشدودیم ــــ

  ٢ میبھ خدمت آدم نشد ای دــــــــبخت ب ای                خوش نشد یم  ک  زماکددمت ـــــخ
۞   ۞   ۞  
ــــــبش                همان روز ی کھ یارم شد روانھ ــــزم  رـــــآخ  رمــس ا ـــدنی  دــ   انھـــ

  ٣اوش گرانھ ـــکھ یارم نازک و خ                اریندــــی لنگر بــــــــــــــــــکم نشتـــروانا
۞   ۞   ۞  
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  ٢٩١                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

ـــدل                زد ال میـــــهمان روزی کھ خانم خ ـــــــبر ــــــــوتـــــــــــل کبـــــــــم مثـــــــــ ــ   ال می زدـــــــــــــ
ـــــخ   ١کھ خانم برسرش دستمال می زد                ـــازی سبره سوزن ـــــم مــــانــــــدا جـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــب                ھ رفــــپشت ٢همان روزی کھ سیل  ـــالــــــــھ دنبـ ــ ـــــــــتـــفــدم آشــــــــت بـــــ   ھ رفـــ

ی    زدی                ھ سویمــدی چشمک بکپشتھ  ٣لو    رف   کشتھ   مـــانـــــــبج   ت
۞   ۞   ۞  

ـــهم ـــــت از ســرغ دولــــــــــده مــــپری                از برمنی ــــــان روزی کھ رفتــ   نـــــر مــ
ـــاکس مــــهان خـــــی در جــــنیاب                یـــــــایـھ بیـــــشتـــر گـگـــــــار دیــــــــــــر بــــــاگ ـــ ــ   نـ

۞   ۞   ۞  
ـــــــو خـــــمـــه ـــــــــــال بــــــــ   همو نارنج خوشبوی تویم من                ر روی تویم منـ
وده میـــچ ــــــب                صحراگردی بھ  را ب ــ ی کھ آهوی تویم منـ   زن ت

۞   ۞   ۞  
ــــهم ــــھــــــــــــــــخ  از  شدم  روزی  و ــ ی   انــ ــــبام نکرد   کس  اــــــم  ــــــق                را   خدایی  انـــــــــ

ـــــــب ن ــــــم   ردــــــسپ                رم نھ خویش نھ یار دلسوز نھ قوم دا ــ   ٥، ٤یــــیالا    اهــــــــــــــــــدرگ ھ ـ
۞   ۞   ۞  

ـــمـــــه ـــــــب  الــــخ و ـــــــــــــــ ــــــــــت  رروی ـــــــ   بوی تھ هستم ٨خش ٧سیوایی  ٦امو                 ستمــه ھ ـــ
ــــــــــــــــــــــــھ ام هللا بـــار تـــــــــــم یــــــــــــگــم ــــــب                راـــــــھ صحـــ ــ   ٩ھ هستم ــــــــهوی تآھ ــری کــــــــزن تیــــــ

۞   ۞   ۞  
  همان نارنج خوشبویت منم یار                همان  خال  بر  رویت  من  یــــار
وده  میگردی  بھ  صحرا ی  کھ  آهویت  منم  یار                چرا ب   بزن  ت

۞   ۞   ۞  
ـــــهمیشھ ی ــــاد رویت می کنم یــ   ی مھ بویت می کنم یارگالب وار                 ارــــــــــــ

ـــــــار مویت می کـــــــــــــــدای تــــــــف                ر صد یار جانی داشتھ باشمـــــــــــاگ ـ   نم یارــــ
۞   ۞   ۞  

   
  .ال: الایی -٤            .لب:  Lawلو  -٣.         تماشا:  Sailسیل  -٢          .درجرم و فیض آباد -١
  .سیب: Saywسیو -٧           .همان:  Amoامو -٦          .درجرم وفیض آباد -٥
  .درجرم - ٩        .ن استعمال می گردد" تشکر " خوس وخش عوض کلمھ : Xashخش  -٨
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ــــــزی                ی ایسو نگاه کھمی رو  ١همیتــــــــھ   دعا کھ ها ر ـــــارت می روی مــــ
ـــــزی ــــ ـــارت می روی پــــــ ــــ ــــــ ـــیـــــای پــــ ــــــبیا پ                ادهـــ   ٣اسپ ما کھ  ٢ر رکاو ـــا بـــــ

۞   ۞   ۞  
ــیبهواره ب ــلمـعـــم                داره ٥میل گری  ٤ن ـــــــ ــ ــــــــزی  نبب ھ ــ ــ ــــ   دارهدری   وـــــ

ـــب ــــــــازیو دریشیش مـــــ ــــــارک بـبــــ ـــ ــــــ   ٦وطنش مبارک باشھ   دم گشتار                ھــــــاشــ
۞   ۞   ۞  

  

  ﴾ ی ﴿
  

ـــــــی ــــــپیدن گیم تــــــــم دلــــــنــھ کاد تُ ـــــ ه                رهــــــ   آب دیده ام بھ روم چکیدن گ
ــــــــآب دی ـــ ــــــــب جــــــــر ل                ده ام می رود جوی بجوـ هـیـــــوینده دمـ   ٧ دن گ

۞   ۞   ۞  
ــــی ـــــــاران و بـــــ ـ ـــــرا یـــــــــــم نرارادــ ـ ــــــ ـــــتاب                اد کنیدــ   ز چوب شمشاد کنید  ار ــــــوت مـــ
ـــــــابـــــــت ــــــوت مــ ـــــرا قـ اد کنید                 دم قدم ور دارینــــــ   ٨در خاک خنک بانیدو ف

  :ویا
ــــی ـــــــــاران و بـــــ ـ ـــمرا ی  نرارادــ   نیدـــــــتابوت مرا ز چوب شمشاد ک                یدـــاد کنــــ

ــــتاب   رخاک سیاه مانده و فریاد کنیدد                دم قدم برداشتھـــــــــرا قــــــــوت مـــــ
۞   ۞   ۞  

ـــی ـــــ ــــــخ  ا روغن زردـــــ ـــی  وردیــــــ ــــک  اــــــ   ؟این چیست کھ در پشت سرت می جنبھ                ھـــبــدن  لـــــ
ــــنی روغ ــــک نی   وردیمــــــخ زرد  ن ـــ ـــ ــــ ــــزی کـــــــــیچ                دنبھ ل ــــ   جنبھ  می  همان داده   خدا  ھـــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــیای  ـ ـــــــارک سوزینھ مرا یـــــ ـــــوغـــــــس                ار بگــــ ـــــ   ات مرا ای سر دیوار بگــــ

ـــــــــا آمدنــــــــــــت                ر کم باشدسوغات من خستھ اگ   خدک تھ بیدار بگم ـــــــ
۞   ۞   ۞  

ــــی ـ ــــارک مـــــ ـــ ـــھ ب کـ ـ ــــــ ـــھ کولـ ــــ ــــــرف بجانمھ ــ ــــمه                تـ ــ ــــــــــر دل مـــ ـــــــھ بـ ـــ ـــــــھ دامنش زد و رفــــ   تـــــ
ــــب                بود مهر دلم کم شده بود چندی شده ـــــــ ــ ـــــآمد و آتشھ بھ جانم زد و رف از ـ   ٩تــــ
                                       

ن -٤    .درجرم -٣       رکاب: رکاو -٢      .همینطور : Amitaهمیتھ  -١ ن: هواره ب ابر، : Greshگریش - ٥  .هوا را بب
  .درجرم وفیض آباد -٩      .کشم و جرمآباد،  درفیض -٨     . درجرم و فیض آباد -٧     .  درجرم -٦       .ابر بارانی
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ــــــــــی ــــــــــارم ای دلبـ ـــا ده بــــیـــھ بــــــــــت                رم ایــــ   رم ایـــــــــــــ
ــــــده س تاـــــــــامل   ١داغ تھ ده جگرم ای                یرم اـــــــــــ

۞   ۞   ۞  
ــــــارم ســـــــــــی ـــودم ســــــــــــر دره خــ ـــی                ر دروازهــــــ ـــل ســـــــــارم گــــــ ــــــودم پن تـــــــرخ خــــ   ازهــــــــ

  ماند تازهبدستش خشک شوه، پن                 دازهـــــهر کس کھ درین پن دست ان
۞   ۞   ۞  

ــــــارم بھ دره خدم بـــــــــی   ٢سرخ و خدم نمال دبره ارم گلــــی                ھ باالی درهــــــ
هپی بھ رکس کھ مراـــــــه هشالش بخرم                 ش یارم ب   ٣عالقھ شھ باد ب

۞   ۞   ۞  
  رنگش بمثال  کاه گل دیوار  است                یار مھ  بگو  کھ یارکت بیمار است

  بھ گلو  منتظر  دیدار  است فسن                برسان  کاغذ بکن و خوده بزودی
۞   ۞   ۞  

ـــــــاری بگیـــــــی ـــرم کـ ـــــــ   شهر روان باشھ بھمسکھ بھ دستش                 اب دهقان باشھـــــــھ بـ
ـــــــــی م کـــــ ــــاری نگ ـــــــ ـــوکـــــھ نـــــ ـــی                خان باشھ ر ـــــ م کـــــــــ ـــــــاری بگ ــــــ ــــــــھ یـ ـــار یــ ـــــــاران بــــــ   اشھـــــ

۞   ۞   ۞  
  ب  چهار  و  سھ و   ک را چھ کنم دو ـــــــی                ب  بار  کرــــش  ھ از  آن لعلـــــــوســـــــــیک ب

ی نبود ــــن                پنج و شش و هفت و هشت چ ـــــب  بود ده را قاــــــــــــھ تـــــــ ـــــــــــ   ب  بار  یک ھ ــــ
۞   ۞   ۞  

ــــــــــــــم                ام ای خطھ راغ ار گرفتھـــــــــییک  ال در  گوشھ باغـــــ   اننده نو 
  ٤راغ ا چھ کنم بی بفا مردم ــــــام                آرمش ای آن باغ گفتم بروم بر 

۞   ۞   ۞  
ــــتل  و یکییک   دخ ـــــ ی    یفــــ   هر دو بھ درون باغ می کرد بازی                 را

ی  ندارم   ی  مارا کشتھ  زلفای  چنــــگ                گلھ ییای  دخ  یفت   ٥را
۞   ۞   ۞  

  اغ می کرد بازی هردش بھ   درون  ب                دروازی یک   یارک   کوالبی  یکیش 
  ٦مرا کشتھ چشمان مست دروازی                 یی ک  کوالبی  ندارم  گــــــلــھ ای   یار 

  :ویا
ــــــی ـــی   یکیش   راغـــ ــ ـــــاغ کردند بازی                 یک   دخ   کــــــــــوالبــــ ـــ ـــــر دو بــــــــــھ درون بـــ   هــــــــ

ــــھ   ایاز دخ   کـ ــ ـــلـــ ــــوالبی   ندارم   گـــــ ی                ــ   من صدقھ بھ چشمان سیھ ای را
  
  .رویمال دو بره، دسمتال دوبره: نمال دو بره - ٢            .درجرم ، فیض آباد و کشم -١
  .ایضاً  -٦            .ایضاً  -٥       .در فیض آباد و جرم -٤             .درجرم، فیض آباد و کشم -٣
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  روان فرهادی ر و دکت :دهنگرد آور 
  

  سرودی چند از بدخشان و تخار
  

ی در ناحیـــھ ءمســـافرت مختصـــری بــــھ کنـــار کوکچـــھ    نزدیـــک ملتقــــای ( دشـــت قلعــــھ  ءســــف
دســت داد کــھ از زبــان ســراینده معــروف تخــار، دامــال بابــھ،  ١٣٥٢در پــای ) کوکچــھ بــاآمو

  .تعدادی از سرودها را درج کنم
ـــــ آمـــــده اســـــت  و ایـــــن شـــــاهد  در یـــــک تعـــــداد از  اشـــــعار ســـــخ از     بلـــــخ و مـــــزار شـــــریف ن

دیگــر اســت کــھ در احــوال امــروز ســریع تــر صــورت مــی  بــھ انتقــال ایــن اشــعار از یــک ناحیــھ
د   .گ

ن    ــ الامکـان صــورت تحریـر نزدیـک بــھ تلفـظ اســت مـثالً ششـ ن ( اگـر چـھ ح بــھ کسـر شــ
ن  جـــــا مجبـــــور اشـــــکل ادبـــــی را آورده ایـــــم تـــــا مگـــــر در چنــــد  بتـــــھ بجـــــای بـــــده،) بجــــای نشســـــ
میــان نیایــد مـثالً کبــک بجــای کـوک دســتمال بجــای دسـمال، ایــن بجــای بـھ  اشـتباه قرائــت 

  .ای، سینھ ام بجای سینیم، می کرد بھ جای می کد
ــ هــای     ی هــای ادبــی ســپس اشــعار همــوزن دوبی در آغــاز تعــدادی از اشــعار همــوزن ربــا

ــ نامیــده مــی شــود ســپس یکــدو وزن عامیانــھ شــعر و در معــروف کــھ بــھ زبــ ان عــام چــار بی
آخر تعدادی اشعار ترجیـع آمـده اسـت کـھ درضـمن سـرودها در هـر فاصـلھ مکـرر خوانـده 

  .می شود
اســــت    ــــ لفظــــی و معنــــوی آن . مقصــــد از تقــــدیم ایــــن اشــــعار محــــض درج و ثبــــت آ برر

  .خدمت دیگری است کھ باید گزارده شود
آهنــگ و موســیقی هــر شــعر عامیانــھ کــار دیگــری اســت کــھ بایــد محققــان بــھ آن مطالعــھ    

  .ب دازند
ـــــــو افغانســـــــــتان درج نمـــــــــوده و ســـــــــراینده کابـــــــــل    ـــــود را در رادیــ ـــ ــــــا، ســـــــــرودهای خـ         دامـــــــــال بابـــ

وی کرده است   .شمس الدین مسرور بع را پ
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ی های ادبی   اشعار هموزن ربا
  
  

ـــــــــھ قــــــــــرا بــــــــــــد تــــــــــــمن ق ــــــــدم دیــــــــنـــــــــــد گـ ــــال تـــــــــمـــدست                دمـــ ــ   ت مردم دیدمــــــــــھ دســــــــــرا بــــــ
  تو نیستشهرها را بھ شهر گشتم و مانند                 م بوی تو نیستدُ وی کــــــــرا بـــــــال تـــــدستم

۞   ۞   ۞  
ــــعــن لـــــــای                ب سمر قنده سرش پیدا نیستاین سی   دخشانھ دلش بر ما نیستـــــل بـ

ـــــو زدی راست مــــــــری تـــــــتی ــ ـــــونش بچکید جــــــــــخ                ھ امــنــان سیـــــــیــــ ــ   راحتش پیدا نیستــ
۞   ۞   ۞  

ــــــار من لـــــــھ نگــــــــد کــایــــــش                الف کشم الم آیدسنگ سفید در  ـ   ب بام آیدــــــ
ــــدر گ ـــــپــواح او بــــــــــرد و نــــ ــــــــاشــ ـــ ـ   اید کھ بھ بوی دانھ در دام آیدـــــــــش                م دانھــ

۞   ۞   ۞  
  رف کھ مرو ــــــرا سخت گـــــــمان ــــــدام                دلم پیش دلت بود گرو  ھـــــــــــروزی ک

ــــــــــب                دـروزی کھ دلت بھ دیگری مایل ش ــ   رگش و با خشم بگف کھ برو ـ
۞   ۞   ۞  

ـــود گــــــــره سفید خــــــــــو بــــــــآه   کردمھ والیت های مردم ـــــــــن رخ بــــــم                م کردمــــــــــــــ
  ھ یار خود گم کردمـــھ نیم کــــــــــوانــــــدی                 !بھ چھ دیوانھ شدی: مردم می گن 

۞    ۞    ۞  
  هموزن دوبی های معروف

  

ـــــل ــ ــــب جـ ــــــت یـــــــایــــنن سنجیدــــــــسخ                وی ششتنایت یادم آمدـــــــ   ادم آمدــ
ـــــب                سخن گف سخن از ما شنیدی ــ ـ ــ   ادم آمدــــــــایت یــــــــــھ لب خندیدنـ

۞   ۞   ۞  
ن قدش بلند است بھ قدش ـــــــــــب                سیل کن ن ابرو کمند استـ   ھ ابرو سیل کن

ــــــــــب ــ ن چشھ چشمش سیل ـ ـــــتمام ج                ما پیالھکن   ق پسند استــــــــاشــــــــــــــانکش عــــ
۞   ۞   ۞  
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ـــــــــــب  لبانم ــ ــــــره میل ش خــــــچو ب                هدار   امــــــــک لبانت   اـ   ام دارهـ
  داره آرام  وختھ کی؟ ـــدل آم                ردیـبا لبت آموختھ ک لبانم

۞   ۞   ۞  
ــرا پــــس ــ   درین مخزن نگهبان ست چشمت                خام  ءنقره کردی  جلوه ا ــــــــــ
ــــــــــل ــ   چشمت  ستا  پروان بادام  مگر                 بدخشانی مثال استب لعلت ـ

۞   ۞   ۞  
ـــــب ــ ـــــالی جـ ــــــــــمــشـــس دو چـــــــــــان انسانـــــــــ ـــــایــعج                تــ   انس دو چشمتـــــــــــــــا مسلمـــــــــــب نــ
ـــژگــــــــــــــــــر دو مــــــــــــر از هــــــــــگد ــــــــ ــ سیدـ   انس دو چشمتد کھ هاو ر دار ــــــــــــــــــــــــخط                انش م

  

  :وزن عامیانھ شعریک 
  

  ).متداول است وزن شعر در ناحیھ بلخاین ( 
ــــــــت  اهـــم  نــــببی                ھردی شانـــــــلھ کـــــــاکــک   ھــــــــانـــــــــابــ

  ش کده آب و دانھــک                قشالق آمدی ده ای
۞   ۞   ۞  

  یهدادمی ریم سون د                یشدیم بھ گاد وار ـــــــــس
ـــــت   زاری ـــــــــــی مـــــــشـراب نــــــــــخ                ارهــــــــــــــفـــــــــــھ زلــــــــتـــان بــــــکـ

۞   ۞   ۞  
ـــیــب ــــیـــــا بــ ـــــــا جــــــــــ ـــــــانــــ   ای از خانھر ـــــــــــــدم بـــــــیک                ھــــــــــــــانــ

ـــوزن و  انگــــــــس                های نازکت بھ کلکک   شتانھــ
۞   ۞   ۞  

ـــــــب                نکو لھ چنگ چنگــــــکاک ــ   ھ پریشان شوهــــــــان کـ
ـــــزت مهـــــــــــع                ت بمانمسرمھ بھ چش ــــــمــ ــ ـــــــــــان شــ   وهــ

۞   ۞   ۞  
ـــــــــم از دور  ـــــــــده کــــــنــــــخ                یـــــــــایـــــــــــمــن  یــــ ـ ـــــده مـــــ   یایـــیــــ

ین                 دیوارنقشت کشم بھ  ـــــــوش نماییو ش ـ   خـــــــــ
۞   ۞   ۞  

  

www.enayatshahrani.com



  ٢٩٧                                                                                                                                                 دوبی های تاجیکی
 

  :نھیک وزن دیگر عامیا
 

ــــــج  ــــــــناـــــــــــــانـــــــــ ـ ــــزی  ھـــــ ــ ـ ــــبــ ـــــت                یــــــــاکـــــــــ ــ   یــــاکـــــــــــن تـــــــــم و ر و ــــــــگــــان وـ
ــپیچیده ب                خوشھصد  یک خوشھ و ــ یــــــر شـــــــه ھ ـــــ   ا

۞   ۞   ۞  
ــــج ــــــــ ــــانـــ ــــــــــمـــــــــــیـن ھ ـــــــــــــــــانـــــــــــ   ؟ھ می دوزیـچ تو شیشتھ                روزی ـ

ــــو مـــــــــق تـــــــــدر عش                وزمی دــــــــــــــو مـــــــــال تـــــــمـــــــدست ـــ   ی سوزمــ
  

  :در ضمن سرودها می آید ابیات ترجیع کھ مکرر 
 

ـــــــــــــــک ــن                نـــــــم   ت ـــــــمس    کو ـــــ ـــــــــخـ ــ ــــــــــــــک  رهـ ــ ــ   یایـــــیـــــــم  دهــ
  یــــــــیاــــــــــیــــــده مــــــــھ کـــــــمــــوس                و چشم مست خودد با

۞   ۞   ۞  
  مارـــــــرخـــــــان پــــــچشم                دندان صدف دار

ـــــدی                ارـــــــــــــــروی دم مــــــــــاب ـــــگـ ـــــ ــ ـــم ر ـ   آزار  دهــــــــــ
۞   ۞   ۞  

  وابیـــدم بخــــــــــدی                اری ــنگ   امشب
ــــث   رــــــــــــــ                هر ماه حسنت   یــبواــــــــــــ

۞   ۞   ۞  
  دل می بری                 هللا         هللا

  دل می بری                 جانم  جانم 
ــــــدلب   دل می بری                 ــــــــدل  ر ـ

  

    :ا چند بار می سرایندر  این ترجیع
ــــــآغ                لویت مبارکگل نرگس بھ  ـــــــــــــبــم  تــــــــــویـــــــــــــــط   ا ــــ ــ ــ ـــ   ارکــ

۞     ۞     ۞  
۞  
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  لغتنامھ
 

  حال :  آل  ۞
   حالت: آلت  ۞
  حالم : آلم  ۞
  آب : آو  ۞
ای: آوای  ۞                     آ
  احوالهای     :احوالای  ۞
  حرام : ارام  ۞
   دهر چن: ارچند  ۞
  هرچھ : ار چھ  ۞
ن : ار  ۞   پنجره، کلک
   حرف: ارف  ۞
   هرگز: ارگز ۞
   هزاران: زاران ا ۞
   ازین: ازی  ۞
   است: اس  ۞
   هستم: استم  ۞
   هس:  اس  ۞
   حسنم: اسنم ۞
                       حس کھ: اس کھ  ۞
    یک: اک  ۞
   اگر: اگھ  ۞
   آتش: الاو  ۞
   ال: الایی  ۞
   الم های= املهایت : املات  ۞
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                                       ابلق =  مشخص   دو رنگ، اسپ الھ دارای دو رنگ: الھ  ۞
  لیلھه: الیلھ ۞
  همدم: امدم ۞
  همسایھ: امسایھ ۞
  امشب: امشو ۞
  همو: امو  ۞
  حنایی: انایی  ۞
  در اصل اندخوی ) اسم مکان (  اند خود: انخویت  ۞
 .آب گنـده ، در شـهر فـیض آبـاد: گنـده و نام جایی است در او گنـده و ا: اندلیل  ۞

ی رستاق و چاه آب   .آب گنده د ر نوا
  ابر: اور  ۞
  ابر سیاه: رسیھ او  ۞
  آن سو: اوسو  ۞
  هوشت: اوشت  ۞
  اوضاعت: اوضات  ۞
  افغانی: اوغانی  ۞
  افگار: اوگار  ۞
  از: ای  ۞
  این سو: ایسو  ۞
  این قدر: ایقھ  ۞
ن، قیشـــــلیق یـــــا قیشـــــالق محـــــل زمســـــتان  --  یـــــیالق: ایـــــالق  ۞ محـــــل تابســـــتان نشـــــ

ن   نش
  رها: ایال  ۞
ی است، نسبت چراگاه: ایالن  ۞   نام مح
ن، وقت: این  ۞   ح
  تصغ باریک: کک باری ۞
  باشد: باشھ ۞
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  از نوع عقاب  نام مرغ شکاری : باشھ  ۞
  باغبان: باغوان  ۞
  بامها: باما  ۞
  خدا حافظی ، وداع: بامان  ۞
  انھ: بانھ  ۞
  بمانم: ببانم  ۞
ن  ۞ ند، ) : برن (  ب   )برند( ب
ن  ۞ س سید: ب   ب
  بده) : ب= ( بتھ ۞
  ال: بتھ  ۞
  بده: ب  ۞
ی قمار بازی : بجل بازی  ۞   نو
  ای پسر من : بچم ۞
  نبیدن، چمبیدن، فشار وارد کردن، بھ هم زدنچاز مصدر : بچنبد  ۞
  اسم تصغ ، بچھ گک: بچیک  ۞
  بخرد: بخره ۞
  هاند بھ= بھ دهن : بدان  ۞
  بودی: دی بُ  ۞
  برابر: براور  ۞
  برسد: برسھ  ۞
  برویم: بریم  ۞
  بروید: برین  ۞
  بزند: بزنھ  ۞
  بسازد: بسازه  ۞
یخانھ  ۞   ، شفاخانھ  بیمارستان: بس
  غرس کنم: بنشانم: بشانم ۞
  بشکند: بشکنھ ۞
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  بنشینم: بشینم ۞
  بنشینیم: بشینیم  ۞
  وفادار: بفادار  ۞
  وفاداری : بفاداری  ۞
  بیف: بف ۞
  کیف: بکست ۞
  بگ :بگی  ۞
  بگویی: گیبُ  ۞
ه ۞ د: بگ   بگ
  در ، بھ: بم  ۞
ه  ۞ د: بم   بم
  کفش: بوت  ۞
  شکر: بوره  ۞
ـی اسـت معـروف: ـارک  ۞ اش و شـمال جــرم و و زیبـا در  شـرق خـ ارسـتان، مح

  جنوب شیوه 
  برادر: بیادر ۞
ان  ۞   ویران: ب
گھ کیلینگ ۞          !ییداینجا بیا: ب
  بھ امید: بیمید ۞
ن ۞   بینید: بین
ی: پاچایی  ۞   پادشا
  تصغ یار: یارک ۞
  تصغ یار، یار تو: یارکت ۞
  رفیقک، تصغ یار: یارکش  ۞
  یار را: یاره  ۞
  جزء قرآن کریم: پاره  ۞
  پاشد: پاشھ  ۞
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  ، اسپالغ فناجاس: پالک  ۞
  ایپوش، کفشپ: پایزار  ۞
ایش: پایکاش  ۞   پا
  بال: پر  ۞
  انداختھ است: پرتافتست  ۞
 پرتاب:  پرتاو  ۞
  مانده و ذلھ: پرتاو ۞
  پرسند: پرسن  ۞
  پر از دود: پری دود  ۞
  ، در غرب کابل و تفریگاه معروف مردم کابل نام جایی است پغمان ۞
  فتیلھ داغ= فلیتھ داغ : پلتھ داغ  ۞
ــــپشــــــتھ : پلــــــوان  ۞ ن هــــــا  کــــــھ بــــــرای جــــــدا ســــــازی کشــ ــــــ از دیگــــــر زمــــــ ن زراع زمــــــ

  .ساختھ می شود
  نعناع: پودینھ  ۞
  مکمل: پوره  ۞
ه  ۞   ره: پ
  پول : پیسھ  ۞
ن  ۞ ی شده کاله گلدوزی: تاق   ، تا
رگــــی تـــــال نــــام قریـــــھ ای در   ، ایگــــری تـــــال، ایدرخـــــت بیــــد، تـــــالش را) : تــــال( تالشــــھ ۞

  ارگوی بدخشان
ی  ۞   طالع: تا
  تاب: تاو  ۞
  تورا: تر  ۞
ن، رخصت کردن رخصت: ترخیص  ۞   گرف
  ترا: تره  ۞
  افلغت: تغافرس  ۞
  طال: تال  ۞
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  طالئی: تالیی  ۞
  تنباکوها: تماکوا  ۞
  معاش، مقرری ماهوار: تنخواه  ۞
  تنور : تندور  ۞
  تورا: تور  ۞
  تو: درفشتھ: توغ  ۞
  عرو ات:  تویت  ۞
  گشتار، رفتار: تی تی  ۞
 .هواپیما ،طیاره: زاوایی جا ۞
  ، بس خوابجاییکھ خواب کنند: جاگھ ۞
  ژالھ: جالھ  ۞
  جانانک، جانانگگتصغ تصغ جان، جان : جانانھ گکم  ۞
  جواب: ابجب ۞
  راجرم : جرمھ ۞
  روشن، ستاره باران: جالن ۞
بـــھ رنـــگ هـــای ســـرخ و آبـــی بـــھ بلنـــدی وقامـــت   زیبـــای خـــود رو  گلهـــای: جنجـــرک  ۞

  تقریبا یک و جب
ن، تصغ جنجل: جنجلک  ۞   موهای پرچ
  ــ ــ تغ یافتھ کلمھء جهنم است   اردبالیم، چھ اهمیت د: جندم ۞
  جوی : جوار  ۞
  )در مردها( رفیق: جوره ۞
  است" جوزگون " نام قدیم شهر فیض آبادکھ در اصل : جوزون  ۞
ن  ۞   دوزخ، جهنم: جه
  در جیبت: جیبتھ  ۞
  چاق: چاغ  ۞
  چالها: چاال  ۞
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خشــک مــی  وقــروت عبــارت اســت از چــار چوبــھ پوشــیده کــھ بــرآن میــوه: ا چالیــ ۞
  .دنکن

  چرا: چبھ  ۞
کت  ۞   تختخواب: چ
  چشمها: چشما ۞
  .اسم مکان، نام چشمھ ای است معروف در کشم: چشمھ تاب  ۞
  ز، ُچغجغد: چغد  ۞
  گودال: چقوری  ۞
  چقدر: چقھ  ۞
ی : چکری  ۞   رواش، یک نوع س
  قلیان: چلم  ۞
  قلیان کش: چلم کش  ۞
  .و نوع بازی طفالنھ و لشبازی هم گفتھ می شود انگش : چلیک  ۞
ی  ۞ ی: چمک   دنزیور گر  نو
ـــ: چنـــگ چنـــگ  ۞ َجعَّ ن کـــرد کاکـــل  د، حلقـــھ حلقـــھمُ شـــوخ مـــن چـــون جعـــد مشـــک

  بشکند
  جوجھ ، بچھ: چوچھ ۞
ای بلند بیابان بی آب و علف: چولھ ۞   اسم مکان بھ مع جا
ن  ۞ ن: چوکی نش   کر نش
  چاه: چھ  ۞
مــھ ۞ اهن : چ ـــ دوخــت، یــا تکــھ باریــک گلــدوزی کــھ در چهــار اطــراف جامــھ و یــا پ

  .بدوزند
  معلق: ل حائل و مای ۞
  .، بعضاً حمایل هم گفتھ می شودطوق گردن:  حمیل  ۞
ی  ۞ ل : حوی ل = محوطھ م ی م   حوا
  خواهش: خا اش  ۞
  هاییر خا: خارای  ۞
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ی است: خاش  ۞   کھ کوه های بلند دارد در بدخشان نام مح
  خاکها: خاکا ۞
  خانھ ات: انت خ ۞
ایم  ۞ هایم: خ گ   خ گ
  خود: خد  ۞
  خودم: خدم  ۞
  خوش ، تشکر: خش  ۞
  خوشت: ت خش ۞
  خوش: خش  ۞
  خوشرویت: خشرویت  ۞
  )خوشھ اش ( خوشھ، ) : خوشش( خشھ ۞
  خلقها: خلقا ۞
ن شد: خمبید  ۞   پائ
ن: خم خمت  ۞   خم خم رف
  خواب: خواو  ۞
 خب ، خوب: خو  ۞
ور  ۞   خواهر: خُ
  خ: خور  ۞
دار: خور دار  ۞   خ
  خ رسان را: خورکشھ  ۞
  قاتل: خون دار  ۞
ار عھهای هرزه از  مزر  دور کردن علف: خیشاوه ۞   یا کش
  خویش: خیش  ۞
  زنان مسخره، زن بی مایھ: خیلھ زنان  ۞
  )شب خینھ: رک(حنا : خینھ  ۞
  برادر: دادر  ۞
  دهن، کنار، دم) : دن( دان ۞
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  دانھ اش: دانش  ۞
  دوتا: دتا  ۞
  دو دست: ددست  ۞
ه  در  ۞ د: بگ   دربگ
  .سروده شده باشدوبی کھ بدرواز کسیکھ از درواز باشد و یا د :دروازی  ۞
  یندر : دری  ۞
  .کرتی و پتلون : دری  ۞
ایت: دستایت  ۞   دس
ایش را: دستایشھ  ۞   دس
ای: دستکای  ۞   دس
  دویست ، دوصد: دصد  ۞
  )پشتو ( اینجا بیا: دلتھ راشھ  ۞
  زفعھ: زفھ  ۞
ن واز دست دادن: دنبھ داغ  ۞   سوخ
  دوست: دوس  ۞
ا( رفیق : دوگانھ  ۞ ن ز  ، خواهر خوانده)ب
 در: ده ۞
ه ۞  دو: دُ
ایت: دیدنات ۞   دید
  دیروز:  دینھ ۞
  دیوار: دیوال  ۞
ی: راغ  ۞ ن یفتل، درواز، شهربزرگ و شیوه  منطقھ وسی   ) بدخشان(است ب
  راههای: راهای  ۞
  راهیت: رایت  ۞
ی: رایی  ۞   را
  رسد: رسھ ۞
ای: رفتنای  ۞   رفت
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  رکاب: رکاو  ۞
  رعنا: رنا  ۞
  ). می آیدصغبرای ت( ن ز : زنک  ۞
  ، درمانده گیگیه بیچار : زردی رنگ ۞
  روند: رون  ۞
  ودر : روه ۞
  روید: روین  ۞
  را: ره  ۞
، سالخورده، ظالم: زال  ۞   ، برای زن ها گفتھ می شودپ
ا: زنکا ۞   ز
ن چــرک تکــھ هـای یــخ، تــوده هـای یــخ بنـدان : زنگـال  ۞ ــ در اینجــا مـراد از گــرف و ن

ی در کری کفش   .و چسپیدن هر چ
  زبان: زوان  ۞
  زیاد: زیات  ۞
  زیب: زیو ۞
  ساعت: سات  ۞
ن  ۞ ی از ســاعت: ســاعت ویشــت ن ســوار هــ نــو ، و یشــت ســاخت کشــور  ای قــدیم

  سویس
  سالها: ساال ۞
  آرایش، کرشمھ: سامانھ ۞
  سایھ بان : سایھ دان  ۞
  سوغات: سبغات  ۞
ن را شخم می زنند اسپار : سپار  ۞   ، وسیلھ چوبی کھ دهقان ها با آن زم
ا: سخنا  ۞   سخ
  گرفتار، روبرو، عاشق: سردچار  ۞
  خیابان: سرک  ۞
  سر را: سره  ۞
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  سیگار: سگرت  ۞
  ، دستار، عّمامھلنگوتھ لنگی، : سلھ  ۞
  ، دم پاییبوت و کفش : سلی  ۞
  سمند: سمن  ۞
  .سنجید، نام میوه معروف است: سنجیت  ۞
  ، خانم پسرعروس: سنار  ۞
  سنگها: سنگا ۞
ی : سنگاودوک  ۞   پرنده کھ در ییالق ها  و کنار دریاها باشدنو
ــــ اســــت کــــھ از آن معمــــوالً :  ه مقصــــودشــــاســــنگ : شــــاســـنگ  ۞ ی ســــنگ قیم نـــو

نھ های تسبیح ساختھ می شود و آن نوع تسبیح در افغانسـتان شـهرت دارد و دا
ک است   .قیم و مت

  سوزد: سوزه  ۞
ه: سوزه  ۞   س
ینھ: سوزینھ  ۞ رنگس   ، س
  سوی، طرف: سون  ۞
  سویت: سونت  ۞
  سیالب: سیالو ۞
  تماشا، نگاه: سیل ۞
  سیب: سیو  ۞
ن  ۞   اسباب باد کردن خرمن: شاخ
  شب حنا بندان: شب خینھ  ۞
  ، دونده، ت رو ش ت رو : ادی ش ب ۞
نشد یار: شد گار ۞   ، شخم زدن زم
  نشس: شش  ۞
  شمع: شم  ۞
  باد زلفان: شمال کاکالش  ۞
ی : شنگ  ۞   صدا، یک نوع س
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  شب: شو  ۞
  شوهرک: شویک ۞
  شویند: شوین  ۞
ن  ۞   نسنش: شیش
  نشستھ ای: ھ ای تشیش ۞
  نشینم: شینم  ۞
ن دارای ظرفیــــــت و ، در جــــــوار شــــــغنانــــــام یــــــیالق معــــــروف در بدخشــــــان: شــــــیوه  ۞

  نای زیاد
  صبح ، بامداد: صبا ۞
  صنایع: صنایھ  ۞
  طاعت: طات ۞
  بھ آخر رسیده: طاق گشتھ  ۞
  طلبد: طلبھ  ۞
  عرو: طوی  ۞
  عجب: عجو  ۞
ن ع ۞ ی از کاله کھ بھ زیر ت: رقچ ی پوشندنو ن یا کاله معمو   .اق
  عریضهای: عریضای  ۞
  ، سنگ قیم سر خرنگعقیق: عقیغ  ۞
ن گنــــــدم و حبوبــــــات بــــــرای پــــــارک کــــــردنغربــــــال، جســــــتجو : غلبــــــال  ۞ ، آلــــــھء بیخــــــ

  کردن
  غمهایت: غمکات  ۞
  غمهایت: غمانت  ۞
ــــ غنچــــھ امیـــــد بگشــــاییچــــوب: غنچــــھ  ۞ ــــی از روضـــــھ —، گــــل بـــــاز ناشــــده، ال گ

  جاوید بنمای
  نوجوان: غوره جوان  ۞
ن ســـنگ ریـــزه گنجشــــک هـــا را شــــکار  ۀآلـــ: غولـــک  ۞ اســــت کـــھ بچـــھ هــــا بـــا انــــداخ

  .کنند
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  فریب: فریو  ۞
  فهم: فم  ۞
  قبطان= قیتان : فیتھ  ۞
اد ۞   فریاد: ف
اده  ۞   فریاده: ف
  ، مرکز والیت بدخشانفیض آباد)  : فیضاواد( فیضاوات  ۞
  کاغذ: قاغذ  ۞
  قهر: قار  ۞
  همراه، یکجا: ق  ۞
  سخت چ ی بھ هم خوردن دو صدا: قرسس ۞
  مهمانخانھقوش خانھ  : قشقانھ  ۞
  قصاب: قصاو  ۞
  قلعھ: قال  ۞
  .، سرپوش) رکاله س( شاکاله : اغ قلپاق ، قلپ ۞
ن ۞   تازیانھ: قمچ
  قندهاری : قنداری  ۞
  نامزد: قنغالھ  ۞
  .، یک مشتقبضھ، دستھ گل، یک دستھ: قوزه  ۞
  گرم، داغ، اخگر: قوغ  ۞
  کوماندان= فرمانده: قومندان  ۞
، همراه) : ی( قھ  ۞   ق
  مو، بلند: قیل  ۞
ن خرد: قیمھ  ۞ رد و ریزه ریزه ساخ   گوشت، توتھ های خُ
  .کبک را شکار کنندجایی کھ توسط تور : کازه  ۞
  مغرور: کاکھ  ۞
  جامھ: کالھ   ۞
  کباب: کباو ۞
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  ق یا همراه: ک  ۞
  مع بلند: کتل ۞
  ء گداییکشکول، کاسھ: کچکول  ۞
  کرده: کده  ۞
  کردی: کدی  ۞
اهن: کرتن  ۞   کرتھ یا پ
هن ، کرتھ تو، کرتھ من): کرتت، کرتم( کرتھ ۞   پ
هن: کرتھ چکن  ۞ اهن گلدوزی شدهگلدوزی پ   .را پوشیده است ، یا زنی کھ پ
  آویزان، خم، پریشان: کشال  ۞
  کجایی: کشایی  ۞
  کالن را: کالنھ ۞
  انگشت: کلک  ۞
ن  ۞   پنجره : کلک
ن: کلکینچھ  ۞   روزن و تصغ کلک
ی های والیت تخار ،کلفگان: کلوگان  ۞   ، همجوار کشم بدخشانیکی از ولسوا
  و کوتھ گرد، مانند تربوز یا توپ: کلولھ ۞
  کلک: کلیک  ۞
ه زن لخوردهزن سا : کمپ  ۞   ، پ
ی حضرت یوسفکنعان: کنان ۞   و ب اسرائیل) ع(، وطن او
ن  ۞   کنند: ک
  بکنم: کنمھ  ۞
  کند: کنھ  ۞
  کن:کو  ۞
  کھ: کو  ۞
  کھ در یک جای توده شده باشد لحاف تعداد زیاد برگهای درخت: کورپھ  ۞
  ) کفشها( کفش ) : کوشا( کوش  ۞
  کبک :  )کوگ ( کوک ۞
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ــــــھ: کــــــــوالب ۞ ـــــــرف دریــــــــای پـــــــــن یــــــــی منطقــ ، مربــــــــوط جمهـــــــــوری )آمــــــــو ( ج اســـــــــت آنطـ
  کنونی تاجکستان

  کن: کھ  ۞
  اس ۀرابا: گادی  ۞
  رفتم، برگشتم: گشتم  ۞
  ، گرفتھ، ابر پیچانده ، روز سرد و خنکابر بارانی: گریش  ۞
  ف تصغبرای حر : گک  ۞
  گل را: گلھ  ۞
  گلها: گال  ۞
  گل تصغ : گلک  ۞
  گوشها: گوشا ۞
  گلولھ: گولھ  ۞
ی چراغ: گیس  ۞   پطرو
  گلھ: گیلھ  ۞
  الجورد: ر الجو  ۞
  ، دمتصغ لب: لبک  ۞
ختبرهنھ: لچ  ۞   ، عریان، لُ
  .بدست می آید گوسفند و بز  )فضلھء( منجھ کھ از مواد سوخ : ر لَ  ۞
  لگد: لغت  ۞
  لب: لو  ۞
  شیک، زیبا: لیس  ۞
  ساعت: سات  ۞
  محبت: مابت  ۞
ی ، تغــــھ، تغــــایی، معروفبــــرادر مــــادر: مامــــا  ۞ درواز بدخشــــان ســــت کــــھ در ولســــوا

خـواهر بیچـاره کـھ از اقامـت طـوالنی شـده روزهـای زیـاد  برادری مهمان خـواهرش
وضـع اقتصـادی  بود و از طرف دیگـر خستھ و دلگ شده ش و مهمان داری برادر 

بح، کودک خورد اش هم خوب نبوده سر انجام روزی در وقت خوردن چای ص
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خوار  اینسـو و آنســو حرکـت و تکــان داده بــھ  بلنــد کــرده بادســت هـایش ش راو شـ
ــ جــور کــردهآواز بلنــد   و آنــرا) دیــل دیــل نــاز دادن اطفــال(دیــل دیــل مــی نمایــد  بی

ن خوانده است ی: " چن ـی! دیل دیل  ـش مـی روه  !دیل دیل  غَ ی تَ ی تغـھ ! حـا حـا
ن مــــی چشــــم خـــواهر زاده را از دســــت خـــواهرش  اش ،مـــی روه اش در جــــواب چنـــ

ــــــیدیـــــــ: گویــــــد ـــــــی، تغــــــھ ش  . . . ل دیـــــــل  ی نمـــــــ روهدیـــــــل دیـــــــل  تغـــــــھ ش ""  . . . حـــــــا
ــن ای دلکــت جمــع باشــھ  ه  نــو آخــر هــای گنــدم درو اا مــتــای مــاه  اســت  و  ""وهم

  .خواهر جان ای
ی ازالھ: ماکو  ۞ ی از پایپوش ، نو   نو
  مانند: مالند ۞
  مهتاب: ماتاب  ۞
  متاب، مهتاب: متاو ۞
  مرادهایت: مرادایت  ۞
  مرا: مره  ۞
  مهره: مره  ۞
  مرده ام: مردیم  ۞
  مجنون : مژنون  ۞
ن  ۞ ن: مش   منش
  مکن: مکھ  ۞
  مگر: مگھ  ۞
  مگرهم: مگم  ۞
  مرهم: ملم  ۞
  دروی: ملنگی  ۞
  اتومبیل: موتر سرویس  ۞
  موهای تو: مویایتھ  ۞
  من: مھ  ۞
  می آید: می آیھ  ۞
  می برد: می بره  ۞
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  می ترکد  :می ترقھ  ۞
  می دهد : می تھ ۞
  می روم  :می رم  ۞
وند  :می رون  ۞   م
ه ۞   می رود  :م
ه یی  ۞   می روی:  م
  می روی: می ری  ۞
  می شوم: م می ش ۞
  می شوری: می شویی  ۞
  می شود: می شھ  ۞
  می کرد: می کد  ۞
  می کند: می کنھ  ۞
  می گویند: می گن ۞
  می گویی: می گی  ۞
  می مالد: می مالھ  ۞
  .نام پرنده ای است: مینا  ۞
  نا امیدی: نایمیدی  ۞
  نبیند: نبینھ  ۞
  نتوانم: نتانم  ۞
  نتواند: نتانھ  ۞
  نشوم: نشم  ۞
ی از مســـکرات کـــھ از تنبـــا: نصـــوار ۞ بـــھ ( .ســـاختھ مـــی شـــود بـــھ شـــکل پـــودر  کو نـــو

  .)طور کنایھ و ط آنرا پودر عقل می گویند
  مقراض: نقراض  ۞
  نکاح: نکا  ۞
  نکن: نکو  ۞
  نکن: نکھ  ۞
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  نگهبانت: نگھ وانت  ۞
  رویمال دوبره، دستمال دوبره: ره نمال دوب ۞
  نم توانم: نم تانم  ۞
  نم دهند: نم تن  ۞
  نم رسد: نم رسھ  ۞
  نم شوم: نم شم  ۞
  نم کنند: کدن نم  ۞
ن  ۞   نم گوئید: نم گ
  ال کوچک و تازه درخت: نوده  ۞
ی است، نسبت چراگاه: نوران، دره  ۞   نام مح
ی  ۞   ینیاب: نیا
  نیابیم: نیاویم  ۞
  نیست: نیس  ۞
  وعده: واده  ۞
  وقت: وخت  ۞
  کردن احوال پر) : ور  خردن ( وربخریم ۞
  برخ: ور خ  ۞
ن  ۞ ن: ورداش   برداش
  بیدار: ویدار  ۞
  بیداری : ی ویدار  ۞
  هر وقت) : هرغایت ( هرغات  ۞
  همان: همو  ۞
ن: هم   ۞   هم
  هیچکس: هیچکی  ۞
ــــی اســــت در : یفتــــل  ۞ هــــای سلســــلھ پادشــــاهان ه بازمانــــد فــــیض آبــــاد شــــمال  مح

ی، اجداد قدیم شان هون های سفید است   .یفت
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  :فهرست منابع 
  

ی،  ۞ ی عبــدالحکیم رســتا ــی، " چــراغ انجمــن " ولــوال  ١٥مطبعــھ جیــد پــریس ده
  .ش ١٣٠٩سرطان 

بیک،  ۞   .هـ ش ١٣٨١، کابل " گنج بدخشان" حبیبوف، ام
ـــ عنایـــت هللا حبـــا تعلیقـــات و " مخفـــی بدخشـــانی "  غـــالم حبیـــب، " نـــوابی  ۞ وا

ی    .میالدی ٢٠٠١شهرانی، ده
۞   ، ـــ زا ســـنگ محمـــد بدخ ـــ ـــ بـــ"  تـــاریخ بدخشـــان" م ھ تصـــحیح و تحشـــیھ دک

ن منوچهر ستود   .هـ ش ١٣٦٧ه،  چاپ    خانھ  م
ــــان دروازی وکیــــــل ســــــلطنت عصـــــر شــــــاه امــــــان هللا "  ۞ عنایــــــت هللا " محمـــــد ولیخــ

  .شهرانی، نسخھ قلم
۞  ، ـــ قـــی، بـــھ اهتمــــام " ارمغــــان بدخشـــان " شـــاه عبـــدهللا بدخ کابـــل مطبعــــھ ب

ند   .هـ ش ١٣٦٧. فرید ب
  .١٣٦٩کابل ) بخش اول " ( سخنوران دروازی " بیضایی احمد نجیب،  ۞
  .م ١٩٧٤ل مجلھ فولکلور ، کاب ۞
دبیـــــات ا بۀعدانـــــش، شـــــ اداره انتشــــاراتتــــاریخ بدخشـــــان، قربـــــان محمـــــد زاده،  ۞

  .م ١٩٧٣خاور مسکو 
ــــــــــی، تحشـــــــــیھ و تعلیــــــــــق عنایـــــــــت هللا شــــــــــهرانی،  ۞ ــــــــل هللا خلی یمگـــــــــان، اســــــــــتاد خلیـ

ی    .م ٢٠٠٠دانشگاه ده
  .م ١٩٩٧زندگینامھ عدیم شغنانی، عنایت هللا شهرانی، کانادا  ۞
  .تجدید چاپ در ایرانی، ککرهان الدین کشقطغن و بدخشان، برهنمای  ۞
کوشـــش فضـــل الـــرحمن فاضـــل، ھ ســـ دبســـتان بدخشـــان، جمشـــید شـــعلھ، بـــ ۞

  .م ٢٠٠٤کابل انتشارات میوند 
  .جمع آوری از محیط بدخشان ۞
  .جمع آوری دو بی ها از محیط کابل ۞
  ".بدخشان" یون های روزنامھ ساستفاده از کلک ۞
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  .چاپ گستت - - یاناستفاده و مقابلھ از کتاب روشن رحم ۞
یر گو " استفاده از کتاب ۞   .تألیف عنایت هللا شهرانی "اوغ
ی تیوره، عبدالغفور همباز ۞   .دوبی های مح
ی ۞ ن سلجو   .دوبی های دری هرات، استاد شمس الدین مت
  .دوبی های دری، داک عبدالغفور روان فرهادی ۞
ی اک شهرستان های از نوشتھ ۞   .استاد شاه ع
  .یمو ھ های پروفیسور عبدالقیوم قاز نوشت ۞
  .همکاری های استاد برهان الدین نامق شهرانی ۞
  .ه زادهر از گفتار رجب محمد جو  ۞

  

۞  
۞     ۞     ۞  

۞  
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