
 

 استاد محمود بی پروا

  

 

 مال خلیفه اقبال

  

 بنام خداوند دانا وتوانا

خوانندگان عزیز و گرامی القدر سایت پرآوازۀ جام غورالسالم علیکم ورحمت هللا وبرکاته . اما بعد: این آدم ناتوان 

هجری شمسی  31و اوایل قرن  31شاعر محلی هللا یاررا که درقرن   وعاجز سعی کردم تا اشعار وسروده های

 تر ازاین چیزی بدست آورده نتوانستم.میزیسته جمع آوری نمایم . دراین جهت بسیار کوشیدم اما بیش

بلکه هرکسی که  این سروده ها بقلم خود شاعر بجا نمانده بوده تا به صحت گفتار خودش اتکا داشته باشم 

نویسنده بوده به ذوق وفهمش خود تغییراتی درآنها آورده است ازینرواغالط درآنها شاید زیاد باشد. از سوی 

بوده و نمی باشم تا آنهارا اصالح و به سبک شعری عیار سازم بهمین خواطر دیگر من نیز شاعر ونکته سنج ن

آنعده از اساتید وبزرگان ادب که اینهارا میخوانند از ایشان تقاصا مینمایم تا آنهارا اصالح نموده بنده را ممنون 

اشت را کرده احسان وبزرگواری خویش قرار دهند تا کسانی که این اشعاررا میخوانند، حداعظمی فهم وبرد

بتوانند چون اغالط و اشتباهات باعث درک خطا میشود وشاعر ونویسنده را بی اعتبار وسبک میگرداند .آنوقت 

 است که این اشخاص درنزد بعضی ها سرکش وغیر دین شناخته میشوند.

  

 مال خلیفه اقبال

نامی ومحلی مردم هللا یار درقرن  خلیفه اقبال فرزند محمدرحیم واز شاخه زی امان هللا یار میباشد . وی شاعر

هجری  3411هجری شمسی بوده است.آقای موحد درکتاب " تذکرةالشعرای غور" خویش تولد ویرا سال  31

هجری شمسی ثبت نموده است. موصوف درابتدا بقریه غار سفلی امروزی  3131شمسی ووفاتش را سال 

میزیسته است. او بادختر سیدبخش غار تمایل )محل تولدش( یکجا با مال عمر شخص شماره یک آنوقت غار 

پیدا کرده وازینرو اورا خواستگاری و بعقد خویش در آورد. بعد ازآنجا به قریه کهمردی واقع دهن آب کالن هللا یار 

 کوچید.

سپس ازآنجا باالی زمین شخصی خود واقع کشکک رفته وقشالق ساخت. دیری نگذشت که زمین کرتخانه 

نیازهللا یار بنام پشتۀ گدی خریداری وبه انجا نقل مکان نمود تااینکه درآنجا فوت کرده وبه  کنونی را ازقوم زی

 قبرستان قریه کنونی میرزا پاینده دفن شد.ازآن به بعد تاالحال اوالدانش درآنجا زندگی دارند.



احفاد آنان حاال قریه  دختر بجا ماند که 1و  از خلیفه اقبال دو پسر بنام های مال عبدالباقی ومال صالح الدین

بزرگی را درکرتخانه تشکیل داده اند ولی دوپسر ویک دختر وی درسنین نوجوانی داعی اجل را لبیک گفتند که 

 خلیفه دربارۀ هرکدام ایشان مرثیه هائیرا سروده است.

واجه زیارت خ خلیفه اقبال سه دفعه ازدواج نموده بود که یکی ازآنها دختر سیدبخش، دیگری دختر مالبستان پای

سید حسن از قوم زۀ رضای امروزی وسومی دختر بدلی از قریۀ خاکسترک هللا یار واز اوالدۀ قیصری بود. هردو 

فرزند باقیمانده اش از زن سومی وی میباشند. موصوف دارای دو برادر بنام های خلیفه فقیه وخلیفه یحی بوده 

 که هرسه برادر به القاب خلیفه مفتخر بودند.

ه مال اقبال بسیار خوش آواز وخوش صوت بود. هروقت که به آواز خوانی شروع میکرد، همه مردم بدورش خلیف

جمع می شدند و ازآواز خوانی اش خیلی لذت می بردند. گویند زمانی با جمعی از همراهان بقصد بازاری در 

ا نداد. درکنار قریه اقامت سفر میرفتند. شب درقریۀ ناشناسی رسیدند. هرقدر تقاضاکردند، کسی ایشانرا ج

اختیار کردند. همراهانش ازاو خواهش نمودند تا به آواز خوانی شروع نماید. او همینکه به آواز خوانی شروع 

نمود، همه مردم قریه بدورش جمع شدند ووقتیکه اورا چنین خوش آواز یافتند، هریک از اوخواست تا مهمان وی 

عزت زیاد آن شب را درآن قریه گذشتاندند. دراشعار خویش نیز از مهارت شود. به اینترتیب او وهمراهانش با 

را وی  خود درشکار وآوازخوانی بخوبی توصیف کرده است. او خط نویس نیز بود ولی هرقدر تفحص کردم نمونۀ خط

ن امامابدست آورده نتوانستم. دورۀ تعلیمات وی نیز روشن نمیباشد وممکن است علوم متداوله زمان را ازنزد مال

 قراء اطراف ونواحی خود آموخته باشد.

مال خلیفه اقبال دردعاخوانی نیز دست توانائی داشت وازهمین خواطر اورا خلیفه میگفتند که از شهرت وآوازه 

خوبی برخوردار بود. حکایت میکنند که دربندر جوانی به مرض جنون مبتال گردیده بود. پدرش از تمام شخصیت 

ولیکن بحال فرزندش سودی نبخشید.کسی به   روحانیت اطراف ونواحی استمداد جست های دعا خوان واهل

او خبرداد که شخصی بنام خلیفه اقبال درقسمت بلندای ناوۀ هللا یار زندگی دارد ودردعاخوانی دست توانائی 

وان کرد واورا با نفرسواررا پشت خلیفه ر 1 -1دارد. اورا بیاور تاباالی فرزندت بخواند شاید شفا یابد. آنشخص 

بردند. خلیفه جثۀ ضعیف داشت همینکه به محل رسید، بادیدن او مردم قریه به تعجب افتادند که   خود درآنجا

دعا خوان های خیلی قوی هیکل وتنومند این دیوانه را شفا داده نتوانستند، این آدم ضعیف الجسم چگونه از 

 عهدۀ این کار برخواهد آمد ! امکان ندارد.

ه باالی سر مریض آمد وبا لهجه وصوت وقرائت خوبی که داشت ، شروع بخواندن کرد وآنقدر خواند که خلیف

جوان مریض به دوپااستاد شد واز خانواده خود غذا خواست. برایش نان دادند واو خودراسیرکرد وبعد ازآن از 

 مریضی شفا یافت.

ویا اینکه گروهی از پری ها ویرا همراهی میکردند ودعا به روایتی میگویند که خلیفه با پریان همراه بوده است. گ

 خوانی موثر وی را مرحون همراهی این پری ها میدانستند. خدا خودش به این راز واقف است نه ما.

سالگی به دختر میرزا نام بنام گالبه عاشق شد اما میرزا نام به ازدواج دختر خویش  11خلیفه اقبال درسن 

 ورفته رفته به شاعر نامی محلی تبدیل شـد.  زینجا بود که خلیفه به شاعری رو آوردباخلیفه تن درنداد. ا

مرزا پدرکالن ارباب غالم نبی خربید بوده است واز بازماندگانش قریۀ خربید ناوۀ غار درهمسایگی با قریۀ آبگرم 

مال ویا چنگ جمال موجود میباشد اوالد مرزا هللا یار را میتوان برشمرد. دراین قریه اثر تاریخی عجیبی بنام برج ج

 که حکایت از گذشتۀ تاریخی مینماید.



 دارای چندین نوع سرودۀ شعری میباشد:  خلیفه اقبال

 غزل        ·

 مخمس        ·

 شش مصرعی        ·

 هفـت مصرعی        ·

 ده مصرعــی        ·

 دوبیتی.        ·

اشعار خلیفه اقبال وخلیفه سیفور درمیان مردم هللا یار خوانندگان وشنوندگان زیادی دارند ودرگذشته درایام 

 که آنهارا خوانده میتوانستند، میخواندند ودیگران نزد آنان جمع شده وبدقت آنهارا می شنیدند.  زمستان کسانی

 است تا خوانندگان محترم باآنها آشنا شوند:درذیل یک تعداد از سروده های خلیفه مال اقبال آورده شده 

 غزلـیات:

 درمورد اصل ونسب سید حسن)علیه الرحمه(:

 مرقــدش فیض بخــش فیض آثــار

 غــــنچۀ باغ احــمِد مخــــتار

  

 روضه اش جفت هست به رود هرات

 مثــل تجــــری وتحتهااالنهار

  

 باب ایشان ســــید عـــــــالوالدین

 بود خوشبو لقب شــده عــطار

  

 والـــده شان بی بی منو چهـــــره

 بنت آن نقـــــشبند و شیخ کبار

  

 هست سید حسن به اســــم شریف

 مولود آن عزیز شد به بــــخار

  

 بعــد تحصیل عـــــلم قال وحـــال

 رفت به پابوس ســـــــید ابرار

  

 شـــــــب جمعه زروضۀ نبــــوی

 شد حوالت به مردم کوهـســـار

  

 که زغـــــورات تابـــدخشـــان را

 خــــــلق را دررۀ هــــدایت آر



  

 بعـــدازآن اذن شـــد به امر حـــق

 بهره ورشد ازان هزار هــزار

  

 تاریخ فــوت آن جــناب یـقــــــین

 بعدهجرت زهشتصد ش بشمار

  

 کمترین خادم است حلقه بگوش

 کلب آن دربار قبالا هـــــــست

 

درمرثیه عالوالدین :عال والدین یکی ازفرزندان خلیفه اقبال بوده است که درسن جوانی ودرپیشروی وی حیات 

 فانی را وداع گفت . خلیفه مرثیه زیررا درمورد فرزند خود سرود:

  

 مـــادر عالوالـدین کجائی جــان 

 عزیز و کودک مهمان مادر

  

 ر دادتخدا ده سال وپنج ماه عم

 صغیر دل پراز ارمان مادر

  

 تضرع باخدا بســــــــیار کــــردم

 امانت حق نداد حیران مـادر

  

 زهــر مومن طلب کردم دعائــــی

 شهادت گفتی ای نعمان مادر

  

 بهرکس راز دل بسیار کردی

 به داد تو نــشد درمان مــادر

  

 عجب همخوابـــۀ بودی به شبها

 بـــروی سینۀ بــــریان مـادر

  

 جگه خالی شده تنها به ماندم

 جگاه تـــو شده زنــدان مـادر

  

 چو همرازت بیامد پیشرویت



 دلی تو پرشده گــــریان مادر

  

 بعمر کوته ات من زار گریم

 سیاه است جملگـی ایوان مادر

  

 بخواهم ازخدا درروز محشر

 تـوباشی پیــشرِو جــانان مادر

  

 به این عاجزشفاعت گرتوباشی

 خـــدابخشد همه عصیان مادر

  

 دایـــم این دعارا اقـبال کــــند

 که باشی بلکه هم پیمان مادر

  

 نامۀ زمرد به خلیفه سیفور ازطریق شعر خلیفه اقبال:

 بیا قاصد جــــواب نامه بــــردار

 بــبر عــرضم به آن پیر ستمگار

 طی وطــن کـن  چو باد صبحدم

 گذاری تو به ســرحد پتـــن کــن

 درآن منزل یکی سیفور نامست

 به راه عــشـق کار او تمامـــست

 هرآنچه دیدی وشنیدی از ســـــر

 همه احوال را برگــو ســراســــر

ازینجا چنین معلوم می شود که ابتدا سیفور نامه ئی به زمرد ارسال فرموده که پیک نامه رسان اینطور قصه 

 میکند:

 بردم نامه ات را نزد جــانـــان به

 بری مادرنشسته بـــود خـــــندان

 ســر مکتــوب آنجا باز کــــــردم

 به آهنگ خوشـــــش آغاز کردم

 چو بلبل با هزاران نغمه پـــــرداز

 بخـــواندم نامه ات آنجا بــه آواز

 نگار ماهــرو چون ارغوان شـــد

 تبـــــــسم بالب گـوهر فشان شـد

 خندید و به آخر درغضب شـــــدب

 گــره باابــــــــروان نوش لب شد



 بگفتا بوالعجب مرد غرور اســت

 سخن هایش همه ازعقل دوراست

 کجا این حرف هایش نغز باشـــد؟

 ســــرش میگردد و بی مغز باشد

 کسی این حرف ها هرگز ندیده

 بود بیگانه و مویــش ســــــــفیده

 چو مجنون با سری کویم نشیند

 ولی یک تار گیسویم نه بیـــــــند

 بگـــفتا مـادرش فـــرزند خـــودرا

 مگو تو با خلیفه حـــــــرف بیجا

 ازین بیت و غزل مارا نه ننگ است

 نه جای دوستی نه جای جنگ است

 بســی دارد بـــتو او نــــارضا ئی

 گــمانم نیـــست تـــقدیـــــر الهــی

 هرآن معشوق به عاشق نارضا است

 یقین میدان که این کار خدا اســت

 محبت گر بود از هردو جانـــــب

 بود مقبوُل هـــــــم باشد مناســــب

 به کارت سعی ها بسیار کـــــردم

 بسی تعجیل من درکار کــــــــردم

 نیـامد گـــــفته ام بـــا اومـقابـــــل

 اصل؟ازین بسیار گفتن ها چه حـــ

 بپای آن حسن این پیر اعظم

 سخن کوتاه شد وهللا ُ اعـــلم

  

 اال دنیای مــــــــــــردود وفا کــــم

 چه کــــــین داری تــو با اوالد آدم

 به اول شاد و خندان می نــــمـائی

 به آخر میکشـــی پایـش به ماتــــم

 به اول چون بهاران سبز و خرم

 ــــرمبه آخر با خزانــش زرد محـ

 کسی یک بار با روی تو خــــندد

 عوض صد گریه اش بخشی بهردم

 کدامین دل زدستت نیست پرخـون

 ازجوی تو بی نــــــم  کدامین چشم



 تمام خانمان ها از تو ویــــــــران

 بفریاد و به افغـان اسـت هــــــــردم

 پدرها میزند فریادی فـــــــــرزند

 پسرها حـسرتا گوید کو بـــــــابــــم

 یتیمان سر به رهنه دیده پر خون

 گـــــــهی بانـالۀ زیر و گهـــی بـــم

 توکردی صدر و بدر هر دوعالم

 یــــــتیمی بی پـدر ای بی ترحـــــم

 زنان دایه ناکرده قبولـــــــــــــش

 حلیمه شد بدان دولت مکـــــرم

 خــــــــلیفهبه اول جدّ مــا بــوده 

 صفی هللا شده نامش به عالــــم

 مالئک ها همه کرده ســـــجودش

 نکرد ابلیس سر از کبر خود خم

 به گردن درفتادش طوق لعــــنت

 ازان رو شد سزاوار جهــــــنم

 دومه بوده خلیفه فرد تنــــــــــــها

 نبود جفتی به او همراز وهمدم

 پـــــــس از دو مه زجسم پاک آدم

 عروس دلفریبی شد فراهــــــم

 هــــــمان جدّه مبارک نام حـــــّوا

 عجب شاه و عروسی بس معظم

 به ده صلواة کابین خدا بـــــــست

 بروح مصطفی صــــلّی وســـلّم

 به آدم گــــــــفت حق اسکن وانت

 تو با زوجت به جنت باشی باهم

 نشـــســـتند هردو باتخت زبــرجد

 مالئیک با دودست بگرفته محکم

 به تخت جـــــــنت الماءوا نشاندند

 به صد نغمه بصد ســـاز و ترنـم

 به بر استبرق سندس کـــــــشیدند

 بســر تاج مرّصـع از حلل هـــم

 تو ای دنیا شدی همراۀ ابـلـــــیس

 با تـــــوّهـم   به جنت رو نهادی

 به یک دانه ورا بد نام کـــــردی



 ق جمله میدانند اعــــــــــلمخالی

 برهنه تن زجنّــــــت دور کردی

 شـــــب تاریک با لیل مظـــــلـّم

 چهل سال او فتاده روی درخاک

 علف شد زآب دیده اش سبزوخرم

 شفیع آورد نام صدر لــــــوالک

 به بخشیدش خدای هردو عالـــم

 پس ازوی انبیا و اولــــــیا بــود

 باتو گــویم چه بد کردی یکا یک

 به طوفان فنا نـــــــــوح نبــی را

 خلیل و موسی و طورش مسلّـــم

 زدست ظلم تو ای زال غـــــدّار

 به چارم آســمان عیسی مـــــریم

 هفت بارکشـــتی  تو جرجی نبی

 تن ایوب کرمان خورد کـــم کم

 خالیق هفت سال از وی گریزان

 چو آهوئــی که ازشیران کند رم

 زکـــریا دو پـــاره کردی به اّره

 نشد بردل ترا یک ذّرۀ غــــــــم

 به یعقوب حزین بنگر چه کــردی

 چهـــل سال او جفاها دید اِســـتم

 تو یوسف را به آن گرگان سپردی

 فگنــــدی با چۀ تاریک مـــــظلم

 سلیمان کو وتخت ولشکری او

 نه تختش درهوا ماند و نه خــاتم

 به آن یک نغمۀ داود دوصد کس

 شدی بیخود وهم فی الحال بی دم

 سری شهزاده گان با نوک نیـــزه

 به بردند آن سگان با محنت و غم

 خالیق جمله میدانند چه گــــــــویم

 ازان تــــشنه لبان با خـــشکی فـم

 کجـــــا داود وکــــو آن نغمــــۀ او

 که از زابور میخواند آن معّظـــم

 وفا بااحمـــد مـــــرسل نکــــردی

 نه باآن چاریـــــــاران مکـــــــّرم



 اگر ازکربال یک یک بگــــــویم

 ندارم دل مــده دیـــــــگر بیــــادم

 تمام اهل بیـــــت مصــــــطفی را

 اســـــــیر و بینوا کردی مــزاحـم

 جداگانه اگر یک یک بگــــــویــم

 دیگر ز یـادم غم خود میـــــــرود

 چو نوبت با من مسکین رســـانده

 جوانی خوش صدای خوش تـکلّم

 بهر نغمه دل من میل کـــــــــردی

 به صوت خـوش همیخواندم دمادم

 شب مهتاب درمجــلـــس بخواندی

 زجـــود حــاتـم و ازجنگ رســـتم

 کجا شد نورچشــم تیز بیـــــــــــنم

 بیا بنـــگر تو این خاری به یکــدم

 صف جن وپری درهـــم شکســتم

 زتیغ بیــدریغ اســــم اعــــــــــظم

 سیاه چشم، سیاه ابرو، سیاه خــــط

 بنفــشه دور رویـــم داد شـــــــبنم

 به پشت لب خط جزول کشـــــیده

 چو مشک تر خطی برروی قــاقم

 رِس دندان سفید و خوشــــنما بود

 و گوهردرصدف، بشکسته ایندمچ

 ز باالی سرم مرغی برفــــــــــتی

 به تیرش میزدم فی الحال برهــــم

 شدی نخچیر از پیشم گــــــریزان

 ز تیرم جان نبــــردی انـــــدران دم

 خالفی نیست یارانم گواه اســــت

 اگر باور نداری پرس ازین جـــــــم

 همه اسبـــــــاب اعضایــــم برفته

 نمانده جز سر چوبـــــی بدســـــــتم

 ســرم افتاده بر صندوق ســـــــینه

 بکنج بیت احزان مانـــــده در غـــم

 لباس عاریت آخـــر همین اســــت

 به جـــز یاد خدا دیگر مـــــــزن دم

 ازین تشویش بگذر اقبال بیا



 سخن کوتاه کن وهللا ُ اعــلم

  

ــــــیما جانب یثرب ســـفر کن ِِ ِِ ِِ ِِ  نِس

 غم و انــدوه را از دل بدر کن

 ازین پیر حزین عرض سالمـــی

 به نزد روضۀ خیر البــشر کن

 به چاالکی درون پیرهــــن شــــو

 سری خود از گریبانش بدرکن

 اگر روزی دران منزل رســــیدی

 ثنـــای پـــــادشـــاۀ دادگـــرکن

 بصد ترس ادب آهسته بخــــــرام

 به اول خادم شه را خـــبـر کن

 همان خادم که قفل در بدســـــتش

 قدم بوسیش از پاتا به ســر کن

 بگو ای خادم دربان جــــــــــــنت

 بچشم مهر سوی من نظر کــن

 بده رخصت بران عرش آبـــشانم

 بگوشم حلقه ئی ازطوق زرکن

 ـان آن دراگــــــــر مانع کند دربـ

 گریبانش ز آب دیده تــــــر کن

 چورخصت یافتی با روضۀ خاص

 تو صلواة و سالمش بیشـتر کن

 درود التعــد بــرروح پــاکــــــش

 فــزون ازریگ وازبرگ شجرکن

 درود بلــــــکه ال احصی درودی

 به آن شاهین شهی شّق القمر کن

 فــــــزون از قــطرۀ ابر بهــاران

 از دانۀ کّل ثــــمر کنفــــــزون 

 فــزونتر بیش زانفاس خــــــالیق

 سموات و زمین را بهره ور کن

 دماغ خود معطر کن زبـــــــویش

 شمیم جعد مشکینش خـــــبر کن

 ســالمم گــــوی با صدیق اکبــــر

 ســالمم با شهــی عادل عمرکن

 سالمم گو به ذی النورین عثمان



 سالمی شیر یزدان زودتـــر کن

 سالمم گوی با خاتـــــون جــــنت

 تو عذر کلب خود پیش پدر کــن

 تو اّم المومنین خــــیر النســـائــی

 شفیع مومنان را از ســقر کــــن

 چراغ هشت وچار ار نیست روشن

 همه سادات از خود بهره ور کن

 بزرگواری میان چون جبــرئیلت

 حـــــر کــنندیم خادمت شام وس

 سگ پیری ضعیف پر گــــــنه را

 به گردن یک قالده معتــــبر کن

 به پای پنجره صد نــــــــــالۀ زار

 ز لفظ این حقیری پر خـــطرکن

 که یا ســــــــید گنه گارم گنه گار

 عالج این ضعیف بی ثمــر کـن

 را این مهـــــربانی اقبال بشـــو

 زجمع عاصیان خود شــمر کن

  

 دریغا رفــــت ایــــام جوانـــی

 خزان زد شاخ نخل ارغوانـــی

 برفته نور ازچشم قّوت ازجان

 نه ازیاراست بــامــن مهربانی

 شــۀ زنگی برفت از تخت شاهی

 به رومی داد تخت کامــــرانــی

 هـجوم آورده لشکرهای رومـــی

 نماند از خیل زنگی یک نشانـی

 بــین خــلل افتـــاده درجـام جهان

 چو نیسان قطره های دُر فشــانی

 دو نرگس بلکه بی سرمه سیاه بود

 نبود حاجت به میل سرمه دانــی

 دوابــرو بود همـچـون تیــغ جـالّد

 تـوگـوئی هسـت اشکسـته کمانی

 صف مژگان چو مرغ تیز پرواز

 پرش بشکست ویران آشیـــانــی

 کجی یی هردو ابرو چون بخیالن



 مهـــمانی که می ترسد ز خرچ 

 رس دندان که اوزیـــب دهـن بود

 تبـــسم کردنش لعل یــــمانـــــی

ی نیست معلوم  صدف بشکـسُت دُرَّ

 چوجوزی نیسـت مغزش درمیانی

 زبان بودی چو طوطی خوش تکلم

 چو بلبل بیـــنوا از یــار جانــــی

 زبان تنها بمانده از رفــــــــــیقان

 مگــر قرآن خوانـــــیندارد یار 

 عجب ریش سیاۀ حــــلقه حــــلقه

 مثــال پـــنبه درحـــالج مانــــی

 ذقن افتاده چون سـیب ازسری شاخ

 تو گوئی خورده سـنِگ طفلکانی

 بیــد مجـنون قـد ســـــروم بمـــــثل 

 فــتاده سرنگون از ناتـــــوانــی

 طمع برکنده ام از یـارواغیـــــــار

 ــدارد یار چندان مهربانـــینــــ

 گهی تلخ وترش گاهی ســـــــتیزه

 شهی بی مهرآن وقتی که دانــی

 اگر با دوستان گـــویم نصیحـــت

 همی گویند که بی عقلست فالنی

 به زال خـــــــــانه و وز زال دنیا

 نه بندی دل عزیزان تا تـــــوانی

 سنه باشصت وهفت آمد چه حاصل

 برفت این عمر من بارایـگانـــی

 چراغی بهر گوری خود نــــبردم

 گنـــاه بی عــدد بـار گـــــــرانی

 خـــداوندا تـو ســـتـّارالعیــــوبــی

 به نزد تــست عیب من عیـــانـی

 به این دنیا نکـــردی شرمســـارم

 به پوشیدی به الــطاف نهـــــانی

 را رسوا به محشر اقبال مکن

 احمد آخـــر زمـــــانی بحـق

  

  



 به احمد نور بی همتـــــــاش داده

 به جمله انبیا بـــــــاالش داده

 یتیمی را بیا بنــــــگر تو اقــــبال

 به تارک تاج کّرمنــــاش داده

 بخواب ناز، هجــــــره اّمــــهانی

 نوید از عــــــــالم باالش داده

 امین وحی زصدر راه رسیــــده

 ق از جــنت الماءواش دادهبرا

 شب اسراء بعبده را به بـــــردند

 امام مسجـــــــــد اقصاش داده

 مالئیک دور آن شه صف کشیدند

 میان دیـــــــــدۀ دل جاش داده

 به سرداری همه کردند قـــبولش

 زقــــــرآن یس و طاهاش داده

 گل رویش که والشمس وضحی بود

 زواللــیل جعد عنبر ساش داده

 شـده انّـا فتحـــنا لشــــــکری او

 شکســت جملۀ اعــــداش داده

 لعمــــرک خلقت عمر عزیزش

 چو تاجی برسر زیبـــاش داده

 قمر چون دید انگشت مبــــارک

 دونیمه از اشــارت هاش داده

 زاقصــی عزم سوی آسمان کرد

 همه فوج مــلک همراش داده

 حجر طاقت نیاورد از جــــدائی

 رهوا ســـــــکناش دادهمعلق د

هفـت آسمان بـروی گـشودنــد ِِ ِِ  دَر

 همه دربان مالئیک هاش داده

 به بردند شاه را دست بدستش

 زرفرف فرش زیر پـاش داده

 شهی لوالک را درلیل معراج

 لـــــــقای خالق یک تاش داده

 همان عرش عظیم حق تعـــالــی

 شرف از گرد نعلین هاش داده

 رسیده درمقام قاب قوســین



 مشرف ها ز اوادنـــــاش داده

 شنید آنجا کالم حق تعــــــالــی

 که لـذت با همه اعضاش داده

 سالم حق ورا گردید تحـــــــفه

 ازان تحـفه به امتــــهاش داده

 اگر چه گفت موسی رب ارنـــی

 جواب لن ترانی هــــاش داده

 ازین بیش نیست کس را حد گفتن

 مــقام لی المـــعاّل هـــاش داده

 آن شــب اقــبال گــــناه اّمــتی

 که وعده با شفاعت هاش داده

  

  

 گالب اول طلب گار تو اســــتا

 تــرنّــم بــرگـــشادم مـن بهـــر جا

 سگان خواب همه بیدار گــشتند

 همه بی دولـــت و بی ماُل دنـــــیا

 همه اوالد میرزا بی کـــمال اند

 که دختر میدهند با خـــــــــون بابا

 اگر میرزا به جت دختر نمی داد

 چرا کـــشته شدی بادست جتـــــها

 را پیراست وکوراست اقبـال مگو

 که پوست اشتران است بار خـرها

 شـدم دیوانه از مرگ جـــوا نــان

 وگـــرنه مـن کــجا و این سخنـــها

  

  

 مــخمسات:

 توئی بدرالدجا ای شهی یثرب و بطحی که

 آیت روی منیر تو بود شمس الضحی

 بیشک و شبه نما کرده خدا نور خدا

 گرد نعلین تو بادیدۀ اعماست و جال

 الف الف وصلواة ای شهی با تاج و لوا

  



 یارسول احدی عرض وسالمم بشـــــنو

 شهسوار صمدی رازونیازم بشــنو

 از دم بادصبا یعنی بیانم بشـــــــنو

 مهربانی کن ویک بار کالمم بشنو

 کفر بگرفت درین عرصه همه شهر ووال

  

 بت پرستان نصاری بگرفت شهر بخار

 همه اشـراف بخارا شـده دربنــد کــــفار

 آن سگان تیغ کشیدند ز یمین و زیسار

 تُرک من ازدم اعداست همه قتل و فرار

 المدد المدد ای خواجۀ لوالک لما

  

 کار عجائــــب افتاد یارســـول هللا همین

 شهرازشـوکت خود رفت به مصائب افتـاد

 خوگ خوران فرنـــگی همه با کبر افتاد

 زان سبب کار به ســلطان زمان شیب افتاد

 امتانند شب وروز به دعوا به عزا

  

 استغیث جدّی بشو ای شه طاها به لقب

 ای شه سرخیل عجم پادشهی ملک عــرب

 حبتچارسردار خودت را بطلب بالص

 یک نظر جانب اعدا فگـن از چشم غضب

 تاشود بندۀ اســالم تو از بند رهــا

  

 یا الهی تو ظفر ده به جناب ســلطان

 باحق حضرت یاسین و حبیب الرحمن

 باحق حضرت بوبکروعمر باعثمان

 باعلی صف شکن صفدر شیری یزدان

 مژدۀ خوش تو ازان فتح فتحــنا فرما

  

 یا کریما کرمی کن به امیر افغــــــــان

 تیغ تیزش بسری الت پرستان بــرسان

 ازکرم چون ظفر روم حمایت گــردان

 بهر تیمارنصیب شهد شهادت به چشان

 لبئس الماوا جای کفّار جهیم است 



  

 کاشکی نائــب موعـود پــــدیدار شـــــود

 شاۀ ما غــــــــــازی ما نائب آن یار شود

 ه شهر عدو زند برق ز تلوار شودتوب ب

 نیزه پّران ز سـر وسـینۀ کفار شـــــــــود

 هست این امید من از خالق رب االعــلی

  

 با نبی الهشــــمی چار سپه ساالر است

 وصف هرچار اشدّاء علی الکفار است

 بجنـــاب تو امید شهی ما بسیار اســت

 چشم امید همه خــلق بدان دربار است

 تو آید ز مالء االعـــلی نصرت حرب

  

 یارسول الثقلین لطف شما شامل حال

 به صغیر و به کبیر و به نساء وبه رجال

 اقـبال کلب درمانده و شرمانده زاّمت

 عرض احوال رسان باز به دربار جـالل

 ایکه خاک قدمت رونق عرش االعـــــلی

  

 ای فلک تیغ جفا بستی بقتلم تو کمــــر

 ای اجل خنجر پرزهر خالندی به جگر

 رحم یک ذره نکردی تو به یکدانه پسر

 نخل قدش بشکـستی نه شجر شد نه ثمر

 وادریغا بکجا شد سروسودای پدر

  

 ای اجل حیف نخوردی به قد دلجویش

 جبهۀ نیک کمان خــانۀ دو ابرویـــش

 صف مژگان، گل سنبل که چرید آهو یش

 یشلب لعلی که شکر خنده زدی بارو

 رس دنـدان تـو ســروقـد غمــهای پـدر

  

 حـیف یار پــسرم لیـــلی یی پرارمانش

 چــشم جادو و دوابـروو رس دندانش

 زلـف پــر پـیُچ خــم مشک تـرافشانش

 لب لعـلی که شده غتجۀ گل حیـرانش



 هردونورستۀ دلخــستۀ زیبای پدر

  

 لیلی عصر من از دارفنا بیرون شـــد

 درهــمرقـم مجنون شــدهـم رسول جان پ

 جگرم ازغم همراز پـسر پرخون شد

 چشم این پیر حزین زآتش دل جیحون شد

 رفت از پیش نظر عیش و تماشای پدر

  

 مثل مجنون که گذشت از پدر و مادر خود

 بوسه زد تربت لیلی و نهاده ســـر خود

 گشته همدوش و هم آغوش بری دلبر خود

 ر خودجامۀ غم به بُرید آن دو صنم درب

 هردو شاخ گل پژمردۀ صحرای پدر

  

 جان بابا توبــسوی اتــــاقم بیرون آ

 بیت االحزان پدررا بدو چشمت بنما

 همرۀ قیس ولیلی به مشاهده درآ

 بوالعجب شاه و عروسی که ندارید وفا

 بوی خون میدهد این منزل و ماوای پدر

  

 قیس از دهر، جــفاها وستـــم ها دیــــده

 گل امیـــد ز گلــزار جهان نا چیــــده

 بسکه ناشاد شده سر بکفن پیچیــــــده

 مصلحت خالق یکتاش به همینها دیده

 دمـــبدم خون چکــد از این دل شیدای پدر

  

 الاله که نبود است و نباشد دیـــگر

 غیر معبـــود بحــق ، خالـــق فرد اکبر

 هم به اقرار زبان تصدیق دل تو بشمر

 دم من به رســولی که شفیع محشرشاه

 آیت حبل مــتین خلعت اعالی پدر

  

 این اجل شربت مرگ همه دارد به طبق

 زمژگان قلم خون بورق اقـبال بخت

 ذکر حق گوی که تاهست بخوِن تو رمق



 ذکر هللا بگوئید و همین است ســبق

 صیقل دل بود این ذکر مجـــالّی پدر

  

 مرثیه به مرگ جالل الدین: چنین فهمیده میشود که این فرزندش نامزد بوده که وفات کرده است.

  

 جالل بی وفای من کجا شد

 جوان خوش لقای من کجا شد

 همه سیل و صفای من کجا شد

 یتیـــــم بینــــوای من کجا شـد

 نکرده او وداع من کجا شد

  

 دریغا بّر وبازوی جالل جان

 دریغا روی نیکوی جالل جان

 دریغا چشم وابروی جالل جان

 دریغا قد دلجــوی جالل جان

ر قیمت بهای من کجا شد ُِ  ِد

  

 هزاران آه و شیون از جـــــدائی

 بگرید روح بر تــن از جدائــــی

 خزان زد سرِو گلشــن از جدائی

 نماند شاد یک تن از جدائــی

 رفــیق مهـــربان مـن کجا شد

  

 من بیا یک بار بنــــگر جالل

 به آه و ناله های زار بنــــــگر

 به این غم خانۀ پیر حزینـــــی

 غریب و عاجز و بیمار بنــگر

 انیـس مهــربـان من کجـاشـد

  

 پدر بودی تو با همشـــــیره گانـــت

 تســــــلّی دل غمـــدیده گانــــــت

 نداده مرگ یک ساعت امانــــــــت

 کنی تو خیروا با خواهـــــــرانت

 انیــس کودکان مـــن کجا شــد

  



 هـــنوز ازغم نگــشته خاطرم شـــاد

 که نصرالدین ز اسپ خود بیفتــاد

 زدســت دشــــمنان صد داد و بیداد

 که یک شـــاخ نهــال مـن بزد باد

 دبـــیر خوش بیان من کجا شد

  

 هبمـــن از بد بتــر گردید انـــــدو

 غمان دو جــوان گردید انـــــبوه

  غـمم طوفان شده کو کشــتی نوح

 تــنم میلـــرزد و افغان کند روح

 دو یــار همـــزبان مـــن کجا شــد

  

 زمــن بیچــاره تــردیگر که؟ باشــد

 چو من خون جــــگر دیگــر که؟ باشد

 چو من خاک بــسر دیگر که؟ باشد

 بمــن ازبد بـــتر دیگـــر که؟ بـــاشـــد

 رفـــیق همــزبان مــن کجا شــد

  

 ازین تشویـش بگـــذر اقـبال بیــا

 همین است کار این زال ستـــمگــر

 نه فرزنــدت بمانــد نــه بـــرادر

 سخــــن کوتــاه شــد هللا اکـــــــــبر

 همه وعظ و بیان مــن کجا شــد

  

 شــش مـصرعـی:

  

 دوتا دلـــــــــدادۀ دل بُردۀ هم

 دوتا گل غنچۀ آشــــــــفتۀ هــم

 دو یار مهـــربان پروردۀ هم

 که او لیلی تو مجنون کشتۀ غم

 دریغا از رسول جانـــم دریغا

 دریغ از نور چــشمانم دریـغا

  

 اجـل بر مــن بــسی کردی حقارت

 دو گـــل از بــاغ من بردی بغارت



 شهید عشق را سازید عـــــــمارت

 که هرکس بیندش سازد زیــــارت

 دریغا از رسول جانم دریــــغا

 دریغ از نور چشــــمانم دریغا

  

 دریــغا جان بابا درکجـــــــائــی

 چرا کردی ازین مهـــــجور جدائـی

 بزیــر خاک چنــدان بیـــــنوائی

 به جائــی رفته ئی دیگر نیـــائــی

 ا از رسول جانم دریــــغادریغ

 دریغ از نور چشــــمانم دریغا

  

 کجاشــد مشــعل ایــوان بـــابا

 کجا شــد مونس و هـــم جان بابا

 کجـــاشد بلبل خوشــخوان بابا

 کجا شـــد خادم و مهــــــمان بابا

 دریغا از رسول جانـــم دریغا

 دریغ از نور چــشمانم دریـغا

  

 نداده کس به مهــمان جانـــــسپاری

 فتـــاده کار مهــــــمان انتــــظاری

 بیا جانا به مهـــــــمان ســـاز یاری

 چرا الــــفت به مهمانت نــــداری

 دریغا از رسول جانـــم دریغا

 دریغ از نور چــشمانم دریـغا

  

 نمــیدانم چه ســازم چارۀ کــــــار

 زدســت چرخ این دهــر جــــفا کار

 ز نــــزدم برده دویار وفـــــادار

 مرا جز ذات اوکـس نیست غمخوار

 دریغا از رسول جانـــم دریغا

 دریغ از نور چــشمانم دریـغا

  

 مـــنم چــرخ فــلک آزردۀ تـــــو

 شب و روزم بغــم پروردۀ تو



 بمـن آخــر چرا بود کــینۀ تـــــو

 وعروسی بردۀ توعجـب شاه 

 دریغا از رسول جانـــم دریغا

 دریغ از نور چــشمانم دریـغا

  

 بـــرین خــوبی خدایـــت آفــریده

 ســـنبل بعارض نو رســـیده  گــل

ــیده ِِ ِِ  اجــل از در به بالـــینت رِس

 که روح از گلبــنت بیرون کشیده

 دریغا از رسول جانـــم دریغا

 دریغ از نور چــشمانم دریـغا

  

 همیــن رســم است از دنیای فانـی

 کـــسی باوی نماند جاودانــــی

 بهــر کــس تلخ ســازد زندگانـــی

 چرا مغرور آنـی اقـبال تو ای

 دریغا از رسول جانـــم دریغا

 دریغ از نور چــشمانم دریـغا

  

 هفـت مصرعی:

  

 مرثیه به دالویــز

 نه هفتاد وسه ســـالدریغا با ســـ

 فلک کج باخت بابیچاره اقبال

 به طــوفان غمی گردیده پــامـال

 پریرو دخـــتری فرخنده اقبال

 شده عمرعزیزش بیست ودوسال

 وظیفش بود قرآن در مه وسال

 چو بلبــل خوشـــــنوا آواز اقوال

  

 به شانزده ساله روشن شد چراغش

 معـطر از جوانی شد دماغــش

 که هرکس داشت شوق و اشـتیاقش

 به بیگانه نکردم اتفاقـــــــــش

 موافق شد بیک اقوام بابـــــــــــش



 سه گل بشگـــفت ازگلهای باغش

 خزان شد هرسه گــــل درروی یکســال

  

 فتاد آتش به جانی آن پری وش

 که خویشان جمله ازوی گشت ناخـوش

 به بستر تکیه کــرد آن ماه دلکش

 غـــمش برجان من باشد کشاکـــــــــش

 روان شد خون دل از چشم عمـش

 بگفت بابا مکن خواطـــــر مـــــشّو ش

 به شام بیست و پنج گردید بدحال

  

 به شام آمد بگوش مــن صــــدائـی

 که ای بابای جانــــــم با کـــــجائــی

 چرا درپیش فـــــرزندت نـــــــیائـی

 ـرح بیــــوفـــائیفلک افگـــنده طــ

 بـــخوان تو یک غزل بهر جــــدائـی

 بـــخواندم چند حرف خیـــــروائـــی

 چو مـــرغی بشکــند اورا پرو بــال

  

 عصای پــیـری و کــــوری دالویز

 گرفت ازدست من پیک اجـل تیـــــز

 بدســـتم جام غم سرشــار و لبـریـز

 زفغان مادرانش آتــــش انــــــــــگی

 به غربال فنا خون دلـــم بـــــــــیز

 دهانــم پرشد از خـــون جـــگر نیز

 غمـش را نان خورش کردم به تمثــال

  

 دالویز بلبل شــــــیدای مــــــادر

 چو طـــوطــی قمری ومینای مــادر

 میـــان خــلق کم پـــیدای مـــادر

 رخ تو زرد شد زیــــــبای مــــادر

 صدای بی ســـروســـودای مـــادر

 به محـــشر رفته ارمانهـــای مـادر

 ســـروروی تـرا کردم به دســتمال

  



 دالویــز همـــدم مـن جـــــان بابا

 دالویــز بلبـل خوشــــخوان بابـا

 ســبق ناداده ماند قــــــرآن بـــابا

 دوبـــاره کــورشــد چشــمان بابا

 ی پـایــان بابــاغــم و انــــدوۀ بـ

 زدی آتـــش به خــانمــان بـــابــا

 دو خــانه از تـو داغ دل بـــدنــبال

  

 دالویز دخــــتر غمــــخوار بابا

 بهر غــم دخــتر هوشـــیار بابا

 غمی افــزون ناهـــنجـــار بــابا

 رود خون دل از رخـــسار بابا

 گــِل پــژمردۀ گلـــــــــزار بابا

 شــکــستــی رونــق بـازار بابا

 دوخـــانه ازتو شد ویران به دنــــبال

  

 انــیس و مونــس غمــها دالویــز

 چـــــــــراغ خـــانۀ بابا دالویـــــز

 بیا پیـــشم نشین مال دالویــــــــز

 بگوچند حرف ازان جالّد خونریز

 ســبق ناخــوانده ماندی جان بابا

 ســبق می دادمـــت من گاه وبیگاه

 کجاشــد مــاۀ قــرآن خـــوان الـــحال

  

 تــو رفتــی همرۀ گل غــنچه گانــت

 کمان ابرو آهـــو چـــشمکانـــــت

 دومه ســیما وچــون ســـرو روانـت

 اجــل آتش زد انــدر خانه مانــت

 صدف بــشکـست شد لعل لبانــــت

 گ امــانـتپــس ازآنهــا نداده مر

 ســفر کردی برفتــــی زود فـی الــحال

  

 زبـی صبری هزار استغـــفر هللا

 والحـــول قــوة اال وبـا هللا

 نمی ماند کســی اینــجا به با هللا



 برفــتنــد انبـــیاو اولــیا هللا

 نمانده خاص وعام ایـنجابه باهللا

 هالکست کل شیء خلق هللا

 اقـبال د ســتبه قــرآن همچــنین خوان

  

 ده مصرعی:

  

 مرثیه بخاطر گلچــهره:

 دریغا نو عروســی نا مــرادم

 گل گلچـــهرۀ فــــرخ نژادم

 ز طوفان اجــل دادی ببـــــادم

 نبود این بیوفــــائی ها بیادم

 به کوه نامرادی رو نهـــــــادم

 تــــنابم کنده شد ازپا فــتادم

 بکنج بیت االحزان تکیه دادم

 ز یوسف میرسد هردم بیادم

 دمـــادم مــیرود دود از دمــاغم

 جـــدائـــی آمـــده مــــیراث آدم

  

 دریغا باغبان از گل نشـــد ســیر

 خزان درپای گل افتاد زنجیــر

 کسی آمد که تاگل را کند بوس

 بروی سینه اش ازغیب زدتیر

 دهان گل چو غنچه ماند خامــوش

 زناشادی خود بسیار دلگـــیر

 گل ازبلبل جدا شد بلبل از گل

 چه سازد بلبل بیچاره تدبـــیر

 تماشـــاهای ما بـاد اجـــل بــرد

 که شادی ها مبدل گشــت درغم

  

 بدل گفتم که فرزندم شود شاد

 بهم جنس مناسب گشت داماد

 عروس وشاه را یکجا نمودم

 گل وبلبل به یک بستر بیفتاد

 م که شیرین را بیارمبخود گفت



 که تیشه برسرم آمد چوفرهاد

 مهیا کردم اسباب عروســـــی

 که ناگه طشت من ازبام افتاد

 که چــینی نـــالۀ فغــفور دارد

 بنال ای دل به این اندوه وماتم

  

 اجل باکس ندارد عهد وپیمان

 ســــمند مرگ دارد عزم جوالن

 ریــش سیاه را نمی بیند خَط 

 چو سبزه نو زده با روی بـاران

 سرزلف سیاه وخال و پرچـین

 کجا کـرده بگو از روی خـوبان

 تمام خوبــــرویان خـــــماری

 به بردی با همه افسوس وارمان

 زشــاهان تاج زرین درربــودی

 نه کیخسرو بماند اینجا نه رستم

  

 به بــــردی انـــــبیا واولیــارا

 نبی صل علیه مصـــطفی را

 ابوبکر و عمر عثمان وحیدر

 امــــامان شـــهید کـــربال را

 دو عم مصطفی عباس وحمزه

 امیر صفدر کــــــشور کشارا

 کجا شد جمله ازواج مطهــــر

 کجاشـد فاطمه خیر النــسارا

 کلیم هللا بـــرفت در طور سیـــنا

 چه شد روح هللا آن عیسی مـریم

  

 سکندر کو؟ ارسطو وفالطون

 ر شناس ربع مســـکونهمه اخت

 گرفت ازقاف تاقاف جهــــانرا

 سپاهــش از ستاره بود افـــزون

 به بسته سدّ بر یاجـوج وماجوج

 که ناید هیچکـــس از سدّ بیرون

 زخـشکی سوی قلزم شد به دریا



 خراج آورد از دریای جیــحون

 اجـل گفتــش که ای شاه جهــانگیر

 برو دیگــــر زامر حق مــزن دم

  

 ســــلیمان کــو وتخت پادشـــاهـی

 مطیعــش ابر وباد و مرغ وماهی

 بســـاطش زآسمان چاالک میرفت

 تمام لشــکری خیل ســــــــپاهـی

 ســلیمان را جاللـت بود چنــــدان

 نتانســـتی کسی سویش نگاهـــی

 ســلیمان کــو وتخت وخاتــــم او

 بجـز رفتن نداریم هیـــچ راهــی

 اندرین راه اقـبال ائی تونه تنـــه

 ســخن کـوتـاه کـــن وهللا ُ اعــلم

  

 الــــــوداع ازگـردش این چرخ گردون وای وای

 لشـــکر غـــم کــرد بـــرجانـم شبیخون وای وای

 جان خسته ، چشم بسته، اشک پرخون وای وای

 دل چو کشتی غم چو دریا گشته طوفان وای وای

 ــرگــون وای وایطاقـت من طاق شد، حالم دیگ

 هـردمـم سـاعت به ساعت دردم افزون وای وای

 این نهنگ نـفــس زیـر بحـر جیحـــون وای وای

ِِ خوبـان وای وای  یـک حـدیثـی آمـدسـت از شـاِه

 قول احمد را شنو از پیر محزون وای وای

 گفت با امت حبیب خاص رحمن وای وای

  

 قـد رجعنا من جهاد اصغر از پیغمبر اســــــــــت

 اززبـان دُرفشـــان آن شـفیع محشــرســــت

 خصم ظاهر چنگ خورداست گرشمارا باوراست

 پس جهاد اکبری آن نفس شوِم کافــــر است

 آنکه اعدا وعدو گفته حدیِث دیگر اســـــت

 دشمنی افزون تر از دشمنان دیگر اســــــت

 پهلو اژدهــــــای دو سر اســــــت درمیان هر دو

 نفس را دشمن نداند هرکه او گاو وخر است

 وعدۀ هـل من مزید سوی دوزخ رهبـراست



 مار نفــس ما نــدارد هیــچ افسون وای وای

  

 بینوا وبیکس و بیچاره و بی غم گســـــــار

 گوشۀ تنهائــی و خالی هم از اغیار ویار

 ن زینهـــارگربه فرزندان بگویم نورچشما

 یا بمن الماس میگویند یا چون زهر مــار

 همچو یوسف دامن اخوان بگیـرم زار زار

 پس به بیرحمی کشندم درمیان خاک وخار

 کس نمیداند زحال من بغیر ازکردگـــــــار

 کـــــمترین اّمتـــــانــم دوســـتدار چار یار

 نیـــزۀ تــنها نـــشینی ســینه ام کـرده فــــگار

 زهر تنهائـی چشیدم همچو مجنون وای وای

  

 پیش مجنون یکــتن ازآدم نــبوده غمگـسار

 غیر از شیر و پـلنگ و آهوان کوهســـار

 الفت مجنون به آهو بود بیش ازوحش و طیر

 چشم آهو بود همچون چشم لیلی درخمـار

 دســت اندرگردن آهو بکردی آن غریــــــب

 برسرو چشمش بدادی بوسه های بی شمار

 رازها گفتی به آن حیوان وحشی بـی حساب

 از جــــفای لیـــلی و وز این جهان نا بکار

 عاشــق و معشــوق هردو ســوختند از عشق یـار

 روز و شب درناله بودی آن جگر خون وای وای

  

 من شنیدم یک شبی مجنون بنالیده بحـــق

 تو ای رب الفلـــق نام من مجنون چرا کردی

 عشق لیلی دمبــــدم افزون کنی برجان من

 خــــون دل سرشار می نوشم خدایا درطبــق

 قسمتم از بهر چه بود ای خدای نازنیــــن

 لیلی را بمن دادی ســــــبق  کـردگارا! اســـم

 پس ندا آمد ز حق گفتا که ای مجنون مـــن

 عشق لیلی نیست عشق ماست چون خط درورق

 ــارهای پهــلویت از عشق گلزار منسـتخ

 چشم پرخون تو از خون شهیدان وای وای

  



 پادشاۀ هردوعالم خالق لیل و نهــــــــــــار

 بی مثل و یار  بی وزیرو بی نظیرو بی شریک

بس جزء عـــّم آیتی از روز حشــر َِ ِِ  در َع

 که یفّر المرُء باشــد مـــردم از خویــش وتبــــار

 ر گریزد هم برادر از پـــــدربچه از ماد

 زن زشوهر میگریزد اندرآن روزی شــــــــمار

 بوالعجب روزیســت روزرستخیزای همرهان

 کس بکس یاری ندارد غیر از پروردگــــــــــار

 یوم یفّر المرء خدا وعده به محشر گفته بود

 اندرین دنیا بمن پیـدا شــد اکنـون وای وای

  

 یاد آن وقتی که مرکب زیر رانم جلوه گر

 درجوانی شاد بودم از ضعیـــفی بـی خبــــر

 باتماشا سوی صحرا میشدم اندر شـــــکار

 چابک و چاالک بهر صید بربسته کمــــــــر

 خوش بخواندی قّصه های عاشقان رفته را

 تیغ دربازوو سگ دربند و اسپم جلوه گـــــر

 نی مشهور بوددرجوانــی صوت من مانند 

 تیر عشق خـوبرویان خورده بودم درجگـــر

 درتغــــافــل تـیر کـردم عمر بی بنــــــیاد را

 بندگـی یی مــن نشد باذات رحمان وای وای

  

 یـک رفیــــــق معتـــبر دارم ز نزد کبــــریا

 جبرئیلــش آورید اورا به محبوب خــــــدا

 از منهمدم و هم صحبت و همر  شکـــر هلل

 حل مشکل ها وعلت های مومن را شــفا

 مژده های ذالجالل ذوالکریم آورده اســـــت

 وعده کرده با حبیب خویش ازجود وعطـا

 ولسوف یعطیک ربّک گفتۀ یزدان مــــــــــــا

 از فترضی میشود راضـــی امام انبــــــیا

 مژدۀ التقنطو من رحمـــة هللا دیگر اســـــت

 وعدۀ کو راست باشد نیست ارمان وای وای

  

 روز اول هر کســــی را خلعتــی داده خدا

 ثبت شـد درلوح محفــوظ زابتـدا تاانتــها



 امـــر آمــد برقــــلم بنویــس نام خـــلق را

 یک گــروۀ انبیا و یک گروۀ اولـــــــــیا

 این اراده بود برعلم قدیمش ظاهر اســـت

 یک گروهی را سعید ویک گــروۀ اشــقیــا

 از کدامین فرقه است اقبــال من نمیدانم که

 یا بگیرد برگناهش یا به بخشد بر عــطا

 اّمتـــی ام ربّنــــا انّــــا ظــــلمنـــا نفـــسنــا

 چشم سوی فضل دارم بهر ایمان وای وای

  

 دو بیتـــی ها:

  

 سروده شده: این دو بیتی به مرثیه عالوالدین 

 جـــــــوان خوش لــقا شـــیرین بابا

 جــواِن نــــاز با تــمکــین بابا

 چه بــودی خاک برآتش بســوختی

 کــجا کــردی عالوالدیــن بابا

 دوبیتی اززبان زمرد به سیفور:

 خلیفه پیر شدی جایت گورســـتان

 تــرا چه مانـــده با دختـــر بـــستـــان

 ـوس بســیار داریاگـر باد وهــــ

 بـــرو همرنگ خود پیرزالــی بستان

  

خلیفه مال اقبال عاشق روی گالبه دختر میرزا میشود ومیرزا پدرکالن مرحوم ارباب غالم نبی بوده است که به 

قریۀ خربید هللا یار درناوۀ غار میزیسته .دوبیتی های زیر درشان گالبه دختر میرزا میباشد که چهل روز بعد از 

 شق شدنش بسرودن پرداخت:عا

  

 شـــــگفت از باغ میرزا غنچۀ گـــــل

 تناب گـــردنــم شد جعد ســـــنبل

 چهل روزاست که درعشقــش اسیرم

 نــدارم طاقـــت و صبر و تحمل

********** 

 بیــا ای بـــــاد پــیک تـــــــیز گـــــــامــی

 گالب جان را بگــو از من سالمی

  چهل روزست که خون خوردم به عشــقت



 چــــرا ازتــو نمی آیـــد پـــــیامی

********** 

 گالب جان خوش بود سینه به سینه

 نه بیــنه اقبـــالــت الهــی داغ

 الف را راه بـــده با خانــۀ کـــــاف

 که تا او بشکـــند قفل خزیـنه

********** 

 گالب جان دلبر شیــرین کـرشمه

 خون دلها چشمه چشمه بریزد

 عجب گل غنچه ئی از باغ میرزا

 شگفته با هزاران ناز و عشوه

********** 

 گالب جان دلبر شیرین شـــما ئیل

 غمت درخانۀ دل کــــرده منزل

 همو سلطان که بابای من وتوست

 دودســـتم را بگـردن کن حمائیل

********** 

 گالب جانم لــبش آب حیاتســـت

 دو رباط اســـت به خربید میانِ 

 گلــی از باغ میرزا ابن سلطان

 آتـــشی دردل فتاداست اقبال به

********** 

 گالب جان دلـبرشیرین شکرخند

 شدم با حلقۀ زلف تو پـــا بـــند

 اقـبال بیــا بـــردار بــند از پــای

 که دنیا بیوفا و دســت و پا بند

********** 

 گالب جان مادرت گـــو درزیانست

 پــدر از نــسل شاهان کیانست

 ز شــهنامۀ فـــردوســی شنیـــــــدم

 به نزد جملۀ خلقان عیانـــست

******** 

 گالب جان زلف شب رنگـت پریشان

 پــریشان کردمارا آن پـــریشان

 لب لعل گالب جان شور کبابـــــست



 لـب من بالبــش باشد نمک دان

********* 

 ز سنگ سرمه چشمت تیز تر کــــن

 کجک باپشــت ابرو جلوه گر کــن

 بـــیدل اقبــــال بـــه زیــــر پرهــنی

 سری او از گـــــریبانـــت بدر کن

*********** 

 دودلـبر روبــرودرفـــرش بالـــــین

 چــو بادام دو مغـــزه است شـیرین

 گالب جان قــرص مه باشد جلوتـر

 پـیش باشد چو پروین از اقــبال که

********** 

  

له داری درآیـــد بـــــر در بـــاغ ُِ  ِک

 بســر خدمت کند با یار مشـــتاق

 چو ماهـی قّطه زن با چشمۀ نوش

 ز شــبنم ســرخ گــردد اللۀ باغ

********* 

 زقفل باغ چون برداشـت سرپـوش

 سـتاره بر درون چشــمه زد جوش

 زنابه ریخـــت آب انـــدر تــه باغ

 زمسـتی خود دمی گردید خامــوش

********** 

 زگودرز است گیو آن فیل مستــست

 که او خود شوهر بالفر شگردست

 که بانو دوخت رســتم ابن ذال است

 که بیژن لشــکر دشمن شکستست

********** 

 مـــنیژه دختــــر افراسیابــــــــست

 کبابــست ز عشق روی بیژن دل

 به چاه شد بیژن از شومی مـــنیژه

 نواســۀ رستم فرخ مــآبـــــســت

********** 

 تـــُغــل انــــدر بغــل باشــد بــرابـــر

 بهـــم یکجا شوند چون شیر وشّکر



 زوصــل یکدیگــــر چون کام گیرند

 جدا گــردند بروی چرخ اخــــضر

********** 

 اقـــبال انگالب جان غــنچۀ خـــنــد

 اقـــبال چه می شد گرشوی مهمان

 کــف پایــت نـــدارد الیق خـــــاک

 اقـبال بــیا بگــذار بــــــا چشــمان

********** 

 که عشق و مشک دومسـتند و مغرور

 انا الحق زد به دار عـــشق منصور

 کف منــصور خــورده دختــر شــــاه

 ازان کف شمس تبریزاست مشهور

********** 

 گالب جان بینوایم من تو چــــونـــی

 بغمهـــا مبتـــــــالیم من تو چــــونی

 نمی پــرسی تو ازدیوانـــۀ خــــــود

 زعــشقت ناشـــــکیبایم تو چــــونی

********** 

 دوده بیت ازبرایت کرده ام ســـــــر

 بخواننــد خوش صــدا درپیش دلـــبر

 شریـــــکـیممن وســیفور باهم غم 

 ســـخن کوتاه شد هللا اکـــــــــــــبـــر

********* 

 گالب جان هرکسی میــــل تو دارد

 دمارازخانمانـــش حق برآرد

 نبــــیند لذّت عــمــــــــــر جـــوانی

 هزاران ابـرغــم بروی ببارد

********* 

 گالب جان یار همـــدم را بنازم

 ازمبن  لـب و دندان پر نـــم را

 جمالــت صید ره را تیغ می زد

 پــری از نــسل آدم را بنـــازم

********** 

 زراۀ دور بیـــنی هرســحرگــــــاه

 به آتــــــــش میرســــد چشــمت بهرجا



 خــداناخواســـته گـرشـبنم به بینـی

 به غــــّرد هـــمچو دشمن سـوی بدخوا

********** 

 بیا پیـــــشم نشـــین آخند مهــــــجور

 تو از دل کــور ومن از چشـم سر کـور

 میـــــان اّمـــــــــتی بسیار کورست

 به بــــین ازمـــــردم نـــزدیک یــا دور

********** 

 درمورد سیفور دوبیتی های زیررا سروده است:

 به بیدان بلــبلی ســرگشــته دیدم

 پروبالــش بخون آغشــته دیــــدم

 بگــــفتم بلبلک احوال برگــــوی

 بگفــتا بخت خود برگـــشته دیدم

******** 

 من امــــروز عاشــقی از دوردیدم

 که اورا خــسته ورنـجور دیــــدم

 ســـالمش آوریدم پـــیش رفــــــتم

 چو نــزدیک آمدم ســــیفور دیدم

********** 

 گلی پــژمرده از غــــمبـــگفتم ای 

 تـــرا امروز دیــدم چــشم پــرنــــم

 پـــریشــان خاطــری زارو حزینی

 چــــرا داری چــنین انــدوه وماتــم

  

 خلیفه سیفور درجواب میگوید:

 چــگویم اخـــتری بخــتم ســیاه شد

 بال درجان من از یــک نـــگاه شـــد

 ّردبــــدیــدم یک نـــظر روی زمـــ

 ازان دیــدن چــنین حـالــم تباه شــــد

  

 باز اقــبال برایش میگوید:

 بـــگفتم بار دیـــگر باز دیــدی ؟

 ز حـال خود چه گفــتی چه شـــنیدی ؟

 بگــفت راضی نــشد ازمن جفا کار

 رســـیده کار مــن در نا امــــــــیدی



********** 

 بگــفت این و دوچـــشمش گشت گریان

 ببــــــارید ابـــر گــریان دربهـــــاران

 دل مــن ســوخت بــــرآن عاشـــق زار

 خـــدا گــفتم کـــند کار تو آســــــــــان

*********** 

 بــگفت این و روان ســوی جــون شد

 دل پــرخــون او ســـوی پـتــــــن شــد

 زبـــسکه بــود به دردو غــم گــرفـتار

 جــدا ازنــزد مـــن شــد وداع کـــرد و

*********** 

  

 ســیفور درآخرین بار این دوبیتی را سرود:

 دل از دلـــدار بـــرکنــدم بــرفـــــــتم

 امـــید از یــار بــرکــندم بــــــرفــــــتم

 زیک دیـــدن بخــــیلـی کرد زمـــرد

 تـــــــن بـــیـمار بــرکـــندم بـــــرفتـــم

  

ر بنام حاتم بقه گاوی داشت که نزدش عزیز بود . این بقه گاو مرد واو نزد خلیفه آمد وازو خواست که به یک نف

 شان بقه گاوش بیتی بگوید. خلیفه این دوبیــتی را گفت:

 دریـــغا بـــقّــۀ حـــــاتــم دریــــغا

 نبود مثلــــش درین عــالم دریـــغا

 تمام گلّه گــاو از نـــسل او بـــــود

 به اوالدش فــــتاده غـــم دریـــــغا

  

 خلیفه مال اقبال درمورد خواست زن نیز دوبیتی هائی سروده است بشرح زیر:

 هــزار عــاقل به زن یکدانه تــوتــه

 بهـــای مرد کــامل یک قـــروتــه

 اقــبال عــــــالج درد زن بـــشنو ز

 یـــش ســیاۀ کج بــروتـــهجوان ر

****** 

  

 به زن عــقل فالطـــون هست نــارو

 نمی گـــیرند پـــــــیرانرا بیک جــو

 اقـــبـــال مـــتاع قیمـــــتی اینـــست



 جــوان نوخــط وگــل غــنچۀ نـــــو

  

 به اقبال چنین گفته: پریزاده 

 بـــودی اقــبال چــــــه بــودی همـــدم

 ماه وســال بــودی  و پــیوســتهبـرا

 چه خوش بودی دوشهــپر داشتــی یار

 که باهــم همـتک و هم بــال بـــودی

  

 اقــبال درجواب گفته:

 دو ابـــرو و دوزلـــف یار همـــــسر

 بــالی غارت جـــان ســــــــتم گـــر

 کــــردی ســـــــتمهائــی که بااقــبال

 نـــــــکرده با مســـــلمان هیچ کافــر

*********** 

 فــتادم انــدرین آشـــفـــته حـــالــی

 زدســـت مرگ قـــــدّم چون هــــاللــی

 الهـــــــی خاک درآتـــــش بسوزی

 بخـــوردی چشم وابــــــروی جــــاللی

********** 

 ز چــرخ دّوار اقبال تووفا کم طلب

 چرخک کج روی یی کج رویشی کج رفتـار

 ذالک قبه یکی پر فنک بس مــّکار

 رفــتگان را تــو بیـامـرز خــدای غــــــفـّـار

  

روزی خلیفه افبال به دیدن معشوقۀ خویش گالبه درخانۀ میرزا می رود. شب میرزا به نفرهای خود میگوید که 

از      نند تا دیگر خلیفه ازآمدن دراینجا بیزار شود. صبح که خلیفه اسپ خلیفه رادزدیده به راه دور ببرند ونابودش ک

خواب بلند شده وبعد ازطهارت ونماز به احوالگیری وعلوفه دهی اسپ میرود، درکی ازآن نمی یابد. باپای پیاده 

 ه جستجویازانجا روان میشود وناشتای صبحانه هم نمیکند چون میداند که این کار، کار دزدان میرزا میباشد. ب

آن اسپ همه جارا میگردد تا اینکه اورا از منطقه تیمنی می یابد. این وضعیت را با سرودن دوبیتی هائی اینطور 

 انعکاس میدهد:

  

 کهـــر جانم بمن دادی دوصد غــم

 مــرا حواله کــردی گـــــــرد عــالـــم

 بگــشتم سیاه چوب و غورغند وهزاره

 ــــــافــــــــتمتـــرا از ملک تیـــمنی بی



  

 اززبان اسپ میگوید: 

 کهـــر گفتا دو چشــمانم شود کــور

 پـــیاده آمــــدی تو از رۀ دور

 به این کارها گـــناه مــن چه باشـــد

 مرا دزدان میرزا برد با زور

  

 مهمان بودن اقبال و خنک خوردن درشب :

 بوالهــوسی یی بوالعجب را ببین

 این چپـرنــــی یی خشب را ببین

 باز مهــما نی با نـــصب را بـبین

 این تب لــرزۀ نیم شــب را ببین

  

 به خواهش یک نفر چوپان جوان این دوبیتی را سروده است:

 میان کاف تو دیــدم ســــــتاره 

 به انگــشت الف سازم دو پـــــاره

 دوبــازو با کف شوق خدیرحم

 رقــص گوشــوارهبیا بنـــــگر تو 

  

 ختم
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