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 ضبًعم نال ِ ميپّشن قعک ؼا بًاؾم ظرظل چرش ِ ـلک ؼا 

 بگرظم آب ردیااه سؽاسؽ شضّين ره ظِ ظست بی نمک ؼا 

 

یا یا ظل با غن خّشی ظريم خعا  تى محنت کشی ظريم خعا

یاؾشّق مكکى ِ ظاظ سعيبی هب سین  ٍ آتشی ظريم خعا  

 

 مى آو ؼنعم هک گيؽم اؾ شُاو باج بپّشن دّشى ِ رب سؽ نهن اتج

 صرِ انیع سؽ مرظاو هب انمرظ اظر ظاؼم کشًع هانًع زالج
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ّارنا ذّو طرم ؼِج  هت هک میشی بمّ چاؼٌ بيامّج هک ایى اتؼیک ش

ِا نُای ؼِج ِادن هک رهظز  ِادن هک کی ایى ؼِج آخّ گهی   گهی 

 

کالهی عاقػت چيه اظر خّظ پاظناهی عاقػت چيه اظر ؾؼیى  

 اظر هلک قليمانت ببخشًع رد آخر ضاک ؼاهی عاقػت چيه

 

ِات هت هک انربظاهی ؼٌ رد خرابات ّانعاهی علن سما  هت هک انخ

نی بياؼاو کی ؼسی هيُات هيُات  هت هک سّظ ِ ؾیاو خّظ نعا

 

ستشب اتؼیک ِ سنگستاو ِ مّ مست قعذ اؾ ظست مّ افتاظ ِ نشک   

ِظرهن صع قعذ نفتاظٌ ششکست شت  ؼنعاهل نيکّ يگُعا  يگُعا



یونس گلشنی مهدی:توسط تدوین                                           دوبیتی های باباطاهرکتاب                                                

 

 Page 4                                                          www.limootop.com  

 صّظ ردظ مّ ِ ردهانن اؾ ظِست صّظ ِصل مّ ِ هجرانن اؾ ظِست

ِاطرٌ جّست دعا رهظز يگرظظ خانن اؾ ظِست  اظر قصابن اؾ تى 

 

 محػت آتشی رد خانن اصرِزت هک ات ظاهاو محشؽ بایعم سّزت

بایعل ظِزتعجب جيؽاهنی بهرم ربیعی هک خياط اجل می   

 

ِؾگاؼت کاؼت هک هجراو ذّو کًع با ؼ  نپؽسی زال یاؼ ظضف

ّاو رد یاظ مّيی زهاؼت عاشك با مّ هچ کاؼت ِؾ ِ ش  هت هک ؼ

 

ِظر ظلبؽ ظل ِ ظعرا هچ انم است م است   اظر ظل ظلبؽ ِ ظلبؽ کعا

م است  ظل ِ ظلبؽ بهن آمیضٍ ِينن نعِنن ظل هک ِ ظلبؽ کعا
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تى اؾ بهر مّؼاو رپِؼانست نفف شّمن بعنيا بهر آو است هک  

و جُانست  نعِنستن هک شؽط بًعگی چیست رهؾٌ صّؼم بميعا

 

ّای ظیگری انعؼ سؽم نیست  هت ظِؼی اؾ ربم ظل رد ربم نیست ه

 سداو ظلبؽم طز ره ظِ عالن تمًای ظظر جز ظلبؽم نیست

 

ّانی هن بُاؼی صّظ ِ بگػشت  بُاؼ آخّ هب صحرا ِ رد ِ ظشت د

ّاانو الهل  ؼِهي ظمی هک گلرضاو آيًع هب گلگشتسؽ قبؽ د  

 

 یکي ربؾیگرک انالو ردیى ظشت سخّو ظیعگاو آالهل ميکشت

 همی کشت ِ همی گفت ای رديؽا ببایع کشت ِ هشت ِ ؼفت اؾیى ظشت
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 خرم کٌّ ِ خرم صحرا خرم ظشت خرم آانيکٍ ایى آالظياو کشت

 شسی هًع ِ شسی شًع ِ شسی يًع هماو کٌّ ِ هماو صحرا هماو ظشت

 

 سياهی ظِ ذشمانت مرا کشت رداؾی ظِ ؾضفانت مرا کشت

 هب قتلن زاست تيؽ ِ امکو نیست خن اربِ ِ مسگانت مرا کشت

 

 هيؽمرظی بعم ظلن هچ ظِنست اجل قصعم طرٌ ِ هيؽ ژخّنست

ِا مرگ دنليعو نعِنست  ؾ مّهيؽ ژیاو رپهيؿ ميکرظ تنن 

 

 یکي ردظ ِ یکي ردهاو پسًعظ یک ِصل ِ یکي هجراو پسًعظ

 مى اؾ ردهاو ِ ردظ ِ ِصل ِ هجراو پسًعم آنچٍ ؼا خاانو پسًعظ
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 ظال خّباو ظل خّنيى پسًعنع ظال خّو شّ هک خّباو ایى پسًعنع

 متاع کفر ِ ظیى بيمشتؽی نیست ظرِهی آو ظرِهی ایى پسًعنع

 

ؼ محػت طز اِ ظرم است باؾاؼ محػت  ظلی ظريم خریعا

حػتظباسی ظِختن رب اقمت ظل ؾجّظ محنت ِ اتؼ م   

 

 زعزيا کاسهی ذشمن سؽايت مياو رهظِ ذشمن خای پايت

 اؾ آو رتسن هک ؼاكل پا نهی تّ دينشن ضاؼ مسگانن بپايت

 

 اظر یاؼ مرا ظیعی هب ضلّت بگّ ای بیّاف ای بيمرِت

ِؾ قيامت ّاهن ظِزت ات ؼ  ظريبانن ؾ ظستت چاک چاکّ نخ
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ِاؼٌ ِ رد ضانهی کیست ّانهی کیست کدا آ نن ظلن ظخ  نميعا

عِنن ظل سؽ گ شتهی مّ انيؽ رنگف مستانهی کیستنمي  

 

 خّنا آانيکٍ ره ناهاو هت ِينًع سخى با هت ظرنع با هت دننيشن

 مّ هک پاين نبی کاين هت ِينن ششن آانو صّينن هک هت ِينًع

 

 ظِ ذشمن ردظ ذشمانت سچیًاظ مبّ ؼِجی هک ذشمن هت مبیًاظ

بیًاظدينشم ؼفتی ِ یاؼی ظرفتی اظر ضّشن دينش ذشمن م   

 

ٌ ضیًع ظل کًع یاظ  ؾظست ظیعٌ ِ ظل ره ظِ صریاظ هک ره هچ ظیع

 شكاؾم خنجری نیضم ؾ لّالظ ؾنن رب ظیعٌ ات ظل ظرظظ آؾاظ
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ِظر ؼِیع کصم رهظز مبّیاظ  ضیضٍ یاؼب هب شستاو گل مرِیاظ 

 ضیضٍ ره گل هب خًعٌ ظب گهایع ؼخم اؾ خّو ظل رهظز مضّیاظ

 

مرغ ضیبال ِ رپم طرظ غن عشقت بياباو رپِؼم طرظ صراقت  

ِاجی صبّؼی کى صبّؼی صبّؼی غرهف ضاکی رب سؽم طرظ  بمّ 

 

ّانًع ِاحّيسًع ِ هن خ نًع هن حرفی   خّنا آانيکٍ ره اؾ رب نعا

 ذّ مجنّو سؽ نهًع انعؼ بياباو اؾیى ضّ گل ؼِنع آهّ چرانًع

 

 نُالی کى سؽ اؾ باغی ربآؼظ بباؼل ره کسی ظستی ربآؼظ

ِ اؾ بى اظر رب خای میٌّ ضّره آؼظ ربآؼظ باغباو اؾ بيص  
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 خّنا آانيکٍ پا اؾ سؽ نعِنًع مثال شعلٍ خهک ِرت نعِنًع

 کنشت ِ کمصٍ ِ بػطاهن ِ ظري سؽائی ضالی اؾ ظلبؽ نعِنًع

 

نًع نًع تى ِ خانی سجز خاانو نعا  خّنا آانيکٍ تى اؾ خاو نعا

نًع  بعؼظل خّ ظرنع قاالو ِ هااهو بعؼظ خّيصتى ردهاو نعا

 

آانيکٍ سّظای هت ظرينع هک سؽ ويپسضٍ رد پای هت ظرينعخّنا   

 بعل ظريم تمًای کكانی هک انعؼ ظل تمًای هت ظرينع

 

و آظم ؼا همٍ ربظ  الهی ظرظو ظرظِو شّظ خرظ هک صرؾنعا

 یکي انهگ هک ؾنعٌ شع ـالنی همٍ ضّيًع ـالو ابى ـالو مرظ
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هانن شصّؾظ  ظظر شّ شع هک مّ خانن شصّؾظ ظريباو ات بعا

ای کفر ؾضفت ای رپريش همی رتسن هک ايمانن شصّؾظرب   

 

 ظلن بی ِصل هت ناظی مبیًاظ ؾردظ ِ محنت آؾاظی مبیًاظ

 خراب آباظ ظل بی ممعم تّ الهی رهظز آباظی مبیًاظ

 

ِؾگاؼم ات کی ِ ذًع ّاؼ ِ ؾاؼم ات کی ِ ذًع رپيهاو ؼ  پسًعی خ

 هت هک باؼی ؾ ظِشن ربيگيؽی ظری سؽباؼ باؼم ات کی ِ ذًع

 

 خّؼ اؾ خّؼشيع ؼِيت شؽم ظاؼظ هم حّ ؾاربِيت آؾؼم ظاؼظ

 ششهر ِ کٌّ ِ صحرا ره هک ینيب ؾباو ظل بػطرت ظرم ظاؼظ
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 سعيبی شف مرا ظلگيؽ ظاؼظ ـلک رب ظرظنن ؾنجيؽ ظاؼظ

 ـلک اؾ ظرظنن ؾنجيؽ ربظاؼ هک سعبت ضاک ظامنگيؽ ظاؼظ

 

 ظل عاشك هب پيؽامی شكاؾظ خماؼ آغّظٌ با خامی شكاؾظ

ضيفيت ذشن تّ کافیست ؼیاضت کم بباظامی شكاؾظ مرا   

 

ؼیع کاؼیع باغباانو ظِ ظست اؾ گل بعا  الهل کاؼاو ظظر الهل م

کاؼیع  اظر ػُع گالو ایى صّ هک ظیعم بيص گل رب کنيع ِ ضاؼ ب

 

ّابن ؼا ؾیاو طرظ ِاذيع ِ خ ّاب رد مرؾ گالو طرظ گلن  ّانن خ  ش

رب گل پاسباو طرظباغباو ظیع هک مّ گل ظِست ظريم زهاؼاو ضاؼ   
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 گيح ِ ِيجن هک کاصر گيح ميؽاظ ذًاو گيجن هک کاصر هن مّيًاظ

ظ ِاهن ؼا رپِيح ميعا  رب ایى آئيى هک مّ ؼا خاو ِ ظل ظاظ شمع ِ رپ

 

و نتؽسع  ره آيکف عاشك است اؾ خاو نتؽسع يقيى اؾ بًع ِ اؾ ؾنعا

 ظل عاشك صّظ ظرگ ظرسنٍ هک ظرگ اؾ هی هی ذّپاو نتؽسع

 

هن قاهاو آصریعنع رپيهانن رپيهاو آصریعنع مرا هن سؽ  

 رپيهاو ضاغراو ؼدنتف رد ضاک مرا اؾ ضاک ايهاو آصریعنع

 

 ذّ آو نطلن هک باؼل خّؼظٌ باشًع ذّ آو ِرياو هک گنجم ربظٌ باشًع

 ذّ آو جيؽی همی انلن ردیى ظشت هک ؼِظاو زعزيل مرظٌ باشًع
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باشعبال ؼمزی ؾ باالی هت باشع جنّو سؽی ؾ سّظای هت   

 رصّؼت آصرينن ایى امگو بی هک پنُاو رد تمانای هت باشع

 

 خّنا آانو هک با هت همنشينًع همیشٍ با ظل خرم دننيشن

ع ِ هت دننيب  هميى بی ؼسن عضك ِ عشقباؾی هک گستاضاهن آًي

 

 اظر هيؽی اظر ميؽی اظر مّؼ صػؼ بایع کنی آخر ظب ضّؼ

ّا  و ِ کنًع سّؼظال ؼحمی سداو خّيصتى کى هک مّؼانت نهًع خ  

 

 ؾظل نقم دماظت رد نشی یاؼ خيال خظ ِ ضاظت رد نشی یاؼ

 مسٌ قاؾم بعِؼ ظیعٌ رپچيى هک ات ِينن خياظت رد نشی یاؼ
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 مّ آو ؼنعم هک انمن بيملًعؼ هن ضاو ظريم هن هاو ظريم هن ظنگر

ِانهن سؽ  ذّ ؼِج آخّ بگرظم ظرظ گیتی ذّ شّ آخّ هب خشتی 

 

نخجي 
ؽ سبک ظستی زبظ رب بال مى تيؽجرٌ باؾی بعم ؼفتن هب   

 ربِ ؼاكل مچر رد کّهكاؼاو رهاو ؼاكل چرظ ؼاكل خّؼظ تيؽ

 

 هس ردظ آمّ سدانن ره هس یكباؼ سعيبی ِ انيؽی ِ غن یاؼ

 سعيبی ِ انيؽی چاؼٌ ظريٌ غن یاؼِ  غن یاؼ ِ غن یاؼ

 

 تّيی آو نکریى ظب یاسميى رب منن آو آتصيى ظل ظیعگاو رت

ؾظ آتشت رب آب نکراؾ آو رتسن هک رد آ غّشن آيی صعا  
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 آالهل کّهكاؼانن تّيی یاؼ بنّهش دّ کًاؼانن تّيی یاؼ

ِؾگاؼانن تّيی یاؼ  آالهل کّهكاؼاو هفتُای بی اميع ؼ

 

ؼم طرظی آخر  ـلک ؾاؼ ِ زناؼم طرظی آخر دعا اؾ گلعػا

کاؼم طرظی آخر  مياو تخضٍ ی رنظ محػت شم ِ پنجی ب

 

ندامت صّظ خا رد هت ضّؼاظر هيؽی اظر ببؽی اظر کّؼ سؽا  

 طنت رد ضاک باشع سفرٌ گستؽ بگرظل مّل ِ هاؼ ِ ؽقرب ِ مّؼ

 

 ظال اصال نتؽسی اؾ ؼٌ ظِؼ ظال اصال نتؽسی اؾ هت ضّؼ

ِؾی شّی اگنبٌ هاؼ ِ النهی مّؼ  ظال اصال نميتؽسی هک ؼ
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 ربِی هاهت ای هاٌ ظٌ ِ چاؼ هب سؽِ قعت ای ؾدنبيٌ ؼخكاؼ

ِ کاؼ هک جز عشقت خيالی رد ظلن ؼم مّ سؽ  نی بعیاؼی نعا  

ِاتن آالظيا کی چینمت باؼ  ظين آاللُای رد ظامى ضاؼ 

ؼ ردزت ظِستی ظري آِؼظ باؼ  بگفتا باغباو معػِؼ ميعا

 

 گلم رد ؾري سنبل قاهي رپِؼ نُال اقمػم نطلی است حّرب

 ؾعضك آو گل ؼعًا همٍ شب ذّ بلبل انهل ِ افؽاو ربآِؼ

 

ظلن تنگٍ شبی با مّ ششؽ رب ظمی صّؼٌ صّیى زالن هت ظلبؽ  

 هت گل رب سؽ ؾنی ای حّ گل مّ هب خای گل ؾنن مّ ظست رب سؽ
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 ظلن ؾاؼ ِ ظلن ؾاؼ ِ ظلن ؾاؼ طبیبن آِؼیع ردظم طریع چاؼ

 طبیبن ذّو صّينٍ رب مّی ؾاؼ طرٌ رد مّو ردظم ؼا بًاچاؼ

 

ّاهس ظريم ای يکّیاؼ ؾره رد کاهس ظريم ای يکّیاؼ  بی تّ تل

هي قاقی انهل مطرب مصارب ایى هس ظريم ای يکّیاؼمين خّو ظر  

 

ِؾ ِؾ اؾ شّ شًاسن هن شّ اؾ ؼ ِؾ هن ؼ  دعا اؾ ؼِيت ای هاٌ ظل اصر

ِؾ ِؾم شّظ ذّو عيع حّؼ  ِصاظت ظر مرا ظرظظ میشؽ همٍ ؼ

 

 صّؼٌ بلبل بًاظين اؾ سؽ سّؾ صّؼٌ آٌ سحر اؾ مّ بيامّؾ

ِؾ انلی مّ اؾ بهر ظآلؼامن شّ ِؾ تّ اؾ بهر گلی ظٌ ؼ ِ ؼ  
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ِؾ ِؾ سؽکش اؾ ظیعٌ باؼانن شّ ِ ؼ  مّ هک سؽ رد بيابانن شّ ِ ؼ

ِؾ  هن تب ظريم هن خاين ميكًع ردظ هميعِنن هک انغّنن شّ ِ ؼ

 

ِارپـ ِارپـ رداؾی شب اؾ بيماؼ   غن ِ ردظ مّ اؾ ػغاؼ 

ِارپـ  ضالخك ره یکي صع باؼ رپسًع تّ هک خاو ِ ظلی یكباؼ 

ِنعا زفریاظ ظلن ؼـ تّ یاؼ ب  ٌ بيکفخعا يکكاو مّ هانع  

ؼٌ خعا یاؼ مّ هچ زاست کف  همٍ ضّيًع عاره کف نعا

 

ظم چيپ ِ اتشم باکش ظیعگانن ظاظم آشم  گلی هک خّظ بعا

ِا بی گل اؾ مّ ظیگری گيؽظ گالشم یا کی ؼ  ردیى گلشى خعا
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 قضا ؼمزی ؾذشماو خماؼل قعؼ سؽی ؾ ؾضؿ مشلباؼل

نٍ ظاؼلهم ِ مهر آيتی ؾ آرنِی ؾيبا يکّیاو جُاو آئی   

 

 هب قبؽستاو صػؼ طرظم کن ِشيب بعیعم قبؽ ظِظتمًع ِ ردِيم

 هن ردِيم بيکفى رد ضاک ؼفضٍ هن ظِظتمًع ربظٌ یک کفى شيب

 

 شب اتؼ است ِ ظرگاو ميؿنًع میم ظِ ؾضفانت حمايل کى صّؼٌ شيپ

 اؾ آو کنح عػت صّسی بمّظٌ بگّ ؼاٌ خعا ظاظم بعؼِيم

 

و ؼزيی ظعم اصال يگفت اؾـلک هن همشؽی ظاؼظ هن هن کؿ سخّ  

 همیشٍ شیّهی کاؼل همینٍ چراغ ظِظهانيؽا کًع پؿ
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ِای آو ؼِجی هک رد قبؽم نهًع تنگ ببالینن نهًع خشت ِ گل ِ سنگ  

 هن پای آيکٍ بگرزيم ؾ هاؼاو هن ظست آيکٍ با مّؼاو کنن دنگ

 

ّاهن ِ ظيگ ؾظٌ آئینٍ ره انم رب سنگ  ظلی ظريم ذّ مّ ظخ

ِادًع هک بی ان م ِ ننگی ره آو یاؼل تّيی هچ انم ِ هچ ننگبمّ   

 

ّاهن ِ ظيگ ؾ ظستن شیشهی انمّـ رب سنگ  ظلی ظريم ِلی ظخ

ِؾی ربآين هک رد ظاهاو ظلبؽ ربؾنن ذنگ ّايگی ؼ  اؾیى ظخ

یا ظاظ اؾ ایى ظل ظاظ اؾ ایى ظل يگشتن یک ؾهاو مى ناظ اؾ ایى ظل  خعا

ّاهًع رب آؼم مى ظِ صع  ّااهو ظاظ خ صریاظ اؾ ایى ظلذّ صرظا ظاظ خ  
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 ظال جّشن ؾ عشقت خامهی نيل نهن ظاغ غمت ذّو الهل رب ظيل

ِؾ آو ظم ات ظم صّؼ سؽافيل  ظم اؾ مهرت ؾنن همذّو ظم صبر 

 

ّابی ای ظل ای ظل ؾ غن رد اضطرابی ای ظل ای ظل  چرا ظاين سخ

 صّؼٌ کنجی نصيى نکر خعا کى هک نایع کام یابی ای ظل ای ظل

 

ی هک فياطسال شصّدن عالن اؼ ربهن ؾنن بالمّ ام آو آرذیى مرغ   

 مصّؼ ظر کهع نقشن هب گلشى شصّهج گلشى اؾ اتثيؽ تمثال

 

 ؾ صّی ؾضؿ تّ مفتّنن ای گل ؾ ؼيگ ؼِی تّ ظطخّنن ای گل

 مى عاشك ؾعشقت بيقراؼم تّ ذّو ظيلی ِ مى مجنّنن ای گل
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ِاشن هک ات یاؼی ظرٌ ظل هب سختن ظرهي ِ ؾاؼی ظرٌ ظل  ششن 

ِ ندّئی یاؼ ظیگر هک اؾ خاو ِ ظظت یاؼی ظرٌ ظلبگرظی   

 

 چرا آؾؼظٌ زالی ای ظل ای ظل همٍ فکر ِ خيالی ای ظل ای ظل

 شكادن خنجری ظل ؼا ربآؼم صّينن ات هچ زالی ای ظل ای ظل

 

 هگر هيؽ ِ پلنگی ای ظل ای ظل بمّ ظاين هب دنگی ای ظل ای ظل

ظل ای ظلاظر ظستن فتی خّنت ربيجن صّينن ات هچ ؼيگی ای   

 

 ظال ؼاكل ؾ سبسانی هچ زاصل مطيع نفف ِ شيغانی هچ زاصل

نی هچ زاصل  صّظ قعؼ تّ اصزِو اؾ هالیک تّ قعؼ خّظ نميعا
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ِاؾ بلبل  حرامن بی هت بی آالهل ِ گل حرامن بی هت بی آ

 حرامن بی اظر بی هت نصینن کشن رد پابی گلبى قاسع مل

 

ِؾاو رد یا خسضٍ ِ ؾاؼم اؾیى ظل شّ ِ ؼ آؾاؼم اؾیى ظل خعا  

 مّ اؾ ظل انلن ِ ظل انلع اؾ مّ ؾمّ شستاو هک بيؿاؼم اؾیى ظل

 

 مرا ردظ آمٌّ ِ ردهاو هچ زاصل مرا ِصل آمٌّ ِ هجراو هچ زاصل

 شصّهت بی گل ِ آالهل بی سؽ سؽ سّهت کلٍ یاؼاو هچ زاصل

 

 هب صحرا بنگرم صحرا هت ِينن هب ردیا بنگرم ردیا هت ِينن

ِ رد ِ ظشت نهاو ؼِی ؾيبای هت ِيننبهر خا بنگرم کٌّ   
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همصحػت ِ همراؾ ِ همعم
 غمن غن بی ِ همراؾ ظلن غن غمن 

 غمت مُلٍ هک مّ تنُا نصینن مرزيا باؼک ااهلل مرحبا غن

 

 مّ آو ظل ظاظٌ یكتا رپستن هک خام شؽک ِ خّظ ینيب نکستن

 منن عاره هک رد زبم محػت محمع ؼا کمینٍ چاطرستن

 

رپستن مى آو سّؾنعٌ شمع ضیشؽستن مى آو مكکيى تػؼِبی  

 هن کاؼ آخرت طرظم هن ظنيا یکي خشكيعٌ نخل ضيبؽستن

 

ّا بلی تضّيم ظريم گنٍ اؾ ربگ ِ باؼاو شيب ظريم  مّ اؾ اقغ

ّا ظستن يگيؽظ مّ اؾ یاِیلًا انعيم ظريم  اظر التقنط
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دن ِظر انئی هب هجرانت صعا ّادن  ِاح  اظر آئی سدانت 

ن هن بميؽم یا شصّدن یا شكادنهت ره ردظی هک ظاؼی رب ظل   

ِاشن اؾیى عالن بعؼ شن ششن اؾ چيى ِ ها چيى ظِؼرت شن  ششن 

 ششن اؾ زادياو حح بپؽسن هک ایى ظِؼی شسٍ یا ظِؼرت شن

 

ِاؼی بباؼم  مّ هک ذّو اهتؽاو اقنع هب ضاؼم جُاؾم ذّب ِ خر

 بعیى مزظ لليل ِ ؼنح شسياؼ ظنّؾ اؾ ؼِی هالک شؽمكاؼم

 

پا اؾ سؽ نعِنن سؽاپايی سجز ظلبؽ نعِنن مّ آو ؼنعم هک  

 ظالؼامی طز اِ ظل گيؽظ آؼام زغيؽ اؾ قاقی کّرث نعِنن
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 زعزيا ها ظرفتاؼ ظِ ردظين یکي عضك ِ ظظر رد ظره صرظين

ٌ مرظين  نصيب کف مباظ ایى غن هک ها ؼاست دماظت یک نظر انظیع

 

 ششؽ شّق سؽ کّی هت ظريم بعل مهر هم ؼِی هت ظريم

هی مى قبلهی مى هت ای ره سّ نظر سّی هت ظريمبت مى کمب   

 

 صّؼٌ ای ؼِی تّ باغ بُاؼم خياظت مّنف شبُای اتؼم

ؼم  خعا ظِهن هک رد ظنيای افنی زغيؽ عضك هت کاؼی نعا

 

 ششؽ غيؽ هت سّظائی نعريم بعل جز هت تمًائی نعريم

 خعا ظِهن هک رد باؾاؼ عشقت سجز خاو چيه کاالئی نعريم
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ِهت ظريم زهاؼ آتم سداو اصرِهت ظريمزهاؼاو غن بعل انع  

 بيک آٌ سحر طز ظل ربآؼم زهاؼاو مععی ؼا سّهت ظريم

 

 مّ آو سحرم هک رد ػرؾ آمعستن ذّ نقطٍ رب سؽ حرؾ آمعستن

 بهر اضفی اضؿ قعی رب آخّ اضؿ قعم هک رد اضؿ آمعستن

 مّ طز سّهت ظالنن ذّو نًالن مّ طز بی زاصالنن ذّو نًالن

اؼ انلع مّ هک ظِؼ اؾ گالنن ذّو نًالنبگل بلبل دنيشن ؾ   

 

 شبی انلن شبی شبگيؽ انلن ؾ دّؼ یاؼ ِ چرش جيؽ انلن

 گهی همذّو پلنگ تيؽ خّؼظٌ گهی ذّو هيؽ رد ؾنجيؽ انلن
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 ظال اؾ ظست تنُايی سدانن ؾ آٌ ِ انلهی خّظ رد فؽانن

ّانن يی کًع صریاظ مغز اسػخ  شباو اتؼ اؾ ردظ دعا

 

م هن اؾ آمّؾل استاظ ظريمغن عضك تّ هارد ؾاظ ظري  

و ناظم هک اؾ يمى غن تّ خراب آباظ ظل آباظ ظريم  بعا

 

 همٍ عالن رپ اؾ طرظ هچ قاؾم ذّ مّ ظلُا رپ اؾ ردظ هچ قاؾم

ّاؾ عاضعن ؾؼظ هچ قاؾم  بکشتن سنبلی ظاهاو اغّنع هم

 

ِاو شن  قعذ رب گيؽم ِ نيؽ گالو شن رطرؾ نبؿٌ ِ آب ؼ

ِاين مست ِ شسيؽالظياو شنظِ هس خامی ؾنن با ناظکامی   
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 ؾعشقت آتشی رد صّهت ظريم رد آو آتم ظل ِ خاو سّهت ظريم

 قگت اؼ پا نُع رب ذشمن ایعِست بمسگاو ضاک پايم ؼِهت ظريم

 

 هب آهی گنبع خضؽا شصّدن ـلک ؼا دملٍ سؽ ات پا شصّدن

 شصّدن اؼ هن کاؼم ؼا شكاجی هچ صرهائی شكاجی یا شصّدن

 

ّاهناظر دسمن شصّؾی سّهت  ِؾی ظِهت خ ّاهن اظر ذشمن بع خ  

ّاهن  اظر باغن ربی ات گل سچینن گلی همريگ ِ همبّی هت خ

و نصینن هک الهل سؽ رب آؼٌ مّ سچینن  سؽ کٌّ بلًع ذًعا

گاؼ بیّاف ذّو مّ ظزينن  االهل بیّاف بی بیّاف بی ن
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 ؾ ِصلت ات بکی صرظ آين ِ شن خگر رپ سّؾ ِ رپ ردظ آين ِ شن

ّضّئی هک رد کّ ين نيايی مّ ات کی با ؼش ؾؼظ آين ِ شنبم  

 

ؼ هت ِينن گل ِ سنبل ؾ ؼخكاؼ هت چینن ِؾی هک ظیعا  خّنا ؼ

گاؼ انؾنینن ِؾ دماظت ای ن  بيا ضنصيى هک ات ِينن شّ ِ ؼ

 

 ظلن ؾاؼ ِ حزينٍ ذّو نًالن ِدّظم آتصینٍ ذّو نًالن

ِاجى هک عاره ذًع انلی ذّ مرگن رد کمینٍ ذّو نًالن  بمّ 

 

سچشمن ضیضٍ گلشى
سچشمن گلستاو آرذستاو 

و  ذّ ؾنعا  

سچشمن
ّاب رپيهاو   ضیضٍ آؼام ِ عمر ِ ؾنعگانی همٍ خ
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ِؾ اؾ ردظ ِ غن بيچاؼٌ هستن  شضّ یاظ تّ ای هم پاؼٌ هستن رب

ِاؼٌ هستن  تّ ظاؼی رد ممام خّظ ضراؼی مّين هک رد جُاو آ

 

 مّ اؾ دّؼ بتاو ظل ؼيم ظريم ؾالهل ظاغ رب ظل شيب ظريم

ّانًع مى شؽمًعٌ سؽ رد شيپ ظريمذّ صرظا ان ّاانو انهم خ هم خ  

 

ّانن مرکب گيؽم اؾ خّو ؼگانن  للن بتؽاشن اؾ ره اسػخ

 بگيؽم کاغػی اؾ رپظهی ظل حّيسن بهر یاؼ مهربانن

 

ِادن ّادن هت ظانی زادتن ؼا مّ هچ  ّادن ِؼ ح  الهی اؼ ص

ِظر محرِم قاؾی مّ هچ قادن ِا بی  ّاؾين زاست ؼ  اظر بن
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ّاهن  هک پيغمبؽ منيبب ظمی با قاقی کّرث نصیننشبی خ  

 بگيؽم رد زغل قبؽ ؼضا ؼا رد آو گلشى گل ناظی سچینن

 

 ؾهجرانت زهاؼ انعيشٍ ظريم همیشٍ ؾره غن رد هشيش ظريم

 ؾ ان قاؾی سخت ِ ظرظل چرش فؽاو ِ آٌ ِ ؾاؼی پیشٍ ظريم

 

 ربِی ظلبؽی ظر هایلستن هکى منعن ظرفتاؼ ظعستن

ِاهانعهی ایى اقـلستن خعا ؼا قاؼباو آهسضٍ ميؽاو هک مى   

 

 ؾ ظست چرش ظرظِو ظاظ ظريم زهاؼاو انهل ِ صریاظ ظريم

 دينشن ظستانن با خف ِ ضاؼ چگّهن ضاغر خّظ ناظ ظريم
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ِ ره شهری سعيبن  مّ آو محنت کم حشؽت نصیبن هک رد ره هلک 

ِؾی هک آيی رب سؽ مى صّينی مرظٌ اؾ هجرحبیبن  هن صّ ؼ

 

نعريم هب اغياؼی سؽ ِ کاؼی نعريمزغيؽ هت ظظر یاؼی   

 بعکاو هت آو کاسع متاعن هک اصال ؼِی باؾاؼی نعريم

 

 مّ آو ؼنعم هک ػصياو پیشٍ ظريم بعستی خام ِ ظستی هشيش ظريم

ّا ِ آظم ؼيشٍ ظريم  اظر تّ بيلًاهی ؼِ هلک شّ مى اؾ ح

 

ّانن  هب خنجر ظر ربآؼنع ظیعگانن رد آتم ظر شصّؾنع اسػخ

نی بکّبًع يگيؽم ظل ؾ یاؼ مهربانن اظر رب انخًانن  
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 همٍ شّ ات سحر اىتؽ شماؼم هک هاٌ ؼِيت آخّ رد کًاؼم

ؼی ات بکی رد ااظتنؼم ّاو ضّشن بعؼ ذشمن رباهت صػا  ش

ِانمائين ِاطرين غن   بيا سّهت ظالو ظرظهن آئين سخنُا 

ِؾنيى رت آئين شسنجين ره آو سّهت رتين 
 رتاؾِ آِؼين غمُا 

 

منِای اؾیى ظل هک نی  ِای اؾیى ظل هک آؾاؼظ معا کامن  رهظز ب  

من ؾظ بعا ِای اؾیى ظل هک ذّو مرؼاو ِحشی نچيعٌ ظاهن انعا  

 

 هب ایى بی آشًايی ربکياشن هب ایى بی ضانمانی ربکياشن

ِاهت آين هت اؾ رد ظر ربِنی ربکياشن  همٍ ظر مّ ربِنًع 
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 مّ آو آؾؼظٌ ی بی ضانمانن مّ آو محنت نصيب سخت خانن

ِاننمّ آو سؽگ  ِؾظ پیضم ظ شضٍ ضاؼم رد بياصّو هک ره باظی   

 

ِا بًاظين  صّؼٌ سّهت ظالو با ها بًاظين ؾظست یاؼ بی رپ

 ششين با بلبل شيعا هب گلشى اظر بلبل نًاهل ها بًاظين

 

ؼ تّ چینن ؼ هت ِينن گل ِ سنبل هب ظیعا ِؾی هک ظیعا  صّؼٌ ؼ

نصّؼٌ ضنصيى ربم قاالو ِ هااهو هک ات نيؽت صّينن انؾنین   

 

 هب عشقت ای ظالؼا يگرِستن حّیع ِصل تّ ات ونشنستن

ّاؼی نعؼِستن  بعل تخن ِافيت کشتن آخر سجز انعٌِ ِ خ



یونس گلشنی مهدی:توسط تدوین                                           دوبیتی های باباطاهرکتاب                                                

 

 Page 37                                                          www.limootop.com  

ينن کمًع عنبؽیى اتؼ هت ِينن ؼ هتِ   خّل آنكاعت هک ظیعا

 حّينٍ خرمی رهظز ظل مّ هگر آو ظم هک ؼخكاؼ هت ِينن

 

ّاهع هک پيؽامم ؼسّنن ّاعم نعِنن کسی خ  ظلن ظِؼ است ِ اح

ؼی بعیعاؼل ؼسّننخ ِنعا ؾ مرگن مُلتی ظٌ هک ظیعا عا  

اظين ِ شصّدين اؾ آرنِيی هک ره ظِ تيؽٌ ؼِدين  صّؼٌ یکعم ًب

 هت بلبل زال اهلل مثل مّ نی نبّ جز ردظ ِ غن یک عمر ؼِدين

 

ِادن ِادن ؼخن ظرظیى ِ ضاکيى هچ   ظلن ردظیى ِ انليى هچ 

ِادن بگرظیعم هب هفتاظ ِ ظِ هلت رصع مػهب مًاظیى هچ  
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ِؾگاؼم هک ظِؼ افتاظٌ اؾ یاؼ ِ ظیاؼم  اؾ آو ايگشت نمای ؼ

ؼم  نعِنن قصع خاو طرظو بًاحك سجز رب سؽؾظو چاؼٌ نعا

 

گاؼم هک ظریاو رد هت سنگ مزاؼم  اؾ آو ظطخسضٍ ِ سینٍ ف

ؼم ؼی سؽا پا شّؼ ظاؼم شؽ نعا ّادًعم هک هت شّؼی نعا  ص

 

ِاكؿ نبّ اؾ ردظ  ِ سّؾمبعل ردظ غمت باقی ظنّؾم کسی   

ِؾم  نبّ یک بلبل سّهت هب گلشى هب سّؾ مّ نبّ کاصر هب ؼ

 

 ـلک کی ششنّظ آٌ ِ فؽانن بهر ظرظل ؾنع آتم سدانن

کام ظل يگرظظ آسمانن  یک عمری بگػؼانن با غن ِ ردظ ب
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ِامّ رپ بع هکٍ هک ردظمًعم  نػِنی ای ـلک هک مستمًعم 

 بيک ظرظل هک ميکرظی ببینی ذّ ؼشضٍ مّ شكاهانت ضبًعم

 

ّانن ؾٌ اسػخ ِاکيانن ؾ دّؼت رد صعا  ضنّو ظاؼی نظر ضّ 

ظ پیشٍ هک آهن تيؽ صّ انهل امکنن  بکٍ انعيشُای بيعا

 

 ؾ زال خّيصتى مّ بيخبؽ بين نعِنن رد سفر یا رد حضؽ بين

 فؽاو اؾ ظست تّ ای بيمرِت هميى غِنن هک عمری ردبعؼ بين

یننگلستاو خای تّ ای انؾنيننن مّ رد گلخى هب ضاکستؽ نص   

ِاطرم جز هت حّينن  هچ رد گلشى هچ رد گلخى هچ صحرا ذّ ظیعٌ 
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ؼم  کاصرم ظر منی آالهل کاؼم کاصرم ظر منی آشم بعا

 کاصرم ظر منی انمم ربم انم ظِ صع ظاغ ظل اؾ آالهل ظاؼم

 

 غن عالن همٍ طرظی بباؼم هگر مّ غّک مست سؽ قغاؼم

اؼممُاؼم طرظی ِ ظاظی هب انکف صزِظی ره ؾهاو باؼی بب  

 

ؼم ؼم زهاؼاو هلک ؽقبی ظر بعا  زهاؼاو هلک ظنيا ظر بعا

ؼم ِادن هک بی ؼِی تّ آرنا ظر بعا  صّؼٌ هت ظلبؽم ات با هت 

 

 تّ خّظ گفتی هک مّ هالذ هانن هب آب ظیعکاو کشتی ربانن

ِاصّ ردیى ردیای بی پایاو بمانن  همی رتسن هک کشتی سعق 
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ظباسن ـلک رب هن ؾظی آخر اقاسن ؾظی رب خمرهی نيلی  

 اظر ظاؼی ربات اؾ قصع خانن بکى آخر اؾیى ظنيا اقاسن

 

 مّ هک مست اؾ می ايگّؼ باشن چرا اؾ انؾنینن ظِؼ باشن

 مّ هک اؾ آتشت ظرمی حّينن چرا اؾ ظِظ محنت کّؼ باشن

 

 الهی ظشمنت ؼا خسضٍ ِينن هب سینٍ ال خنجری ات ظسضٍ ِينن

ّاعم بپؽسن سحر آين مزاؼل شسضٍ  ِيننسؽ شّ آين اح  

 

نن هک سؽظرظاو چراين گهی انالو گهی ظریاو چراين  نميعا

نن مّ هک بيعؼهاو چراين  همٍ ردظی بعِؼاو یافت ردهاو نعا
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 مّ هک آشفضٍ زالن ذّو نًالن نکسضٍ رپ ِ بالن ذّو نًالن

 همٍ ضّيًع ـالنی ذًع انلی تّ آيی رد خيالن ذّو نًالن

 

ّاو استاؼگاو یكيک شماؼم رباهت ات سحر رد  ااظتنؼمش  

ّاو هک هت نيايی ؾظیعٌ اکش ذّو باؼاو بباؼم  پف اؾ نيمٍ ش

 

ِاکياو شن ِاکياو شن بعیى بيطانمانی  ِاکياو شن  یا   خعا

ِاکياو شن  همٍ اؾ رد ربانًع سّهت آين هت هک اؾ رد ربانی 

 

ظٌ ی بی ضانمانن مّ آو محنت نصيب سخت خانن  مّ آو ظلعا

ِاننمّ آو سؽگشضٍ ضاؼم رد بياباو هک ذّو ب ِؾظ ره سّ ظ اظی   
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ِادن ؾم با هک  ِادن غن ِ سّؾ ِصعا نن هک ؼاؾم با هک   نميعا

ِادن ِادن ره هک غِهن ميکرٌ افل ظظر ؼاؾ ِ نياؾم با هک   هچ 

 

ّا ذًع آين ِ شن ِ شن ؾ ِصلت بی ح  سؽ کّيت بتا ذًع آين 

ِ شن  بکّيت ات دنيبب ظیعٌ ؼِيت نتؽسی اؾ خعا ذًع آين 

 

كاؾين صّؼٌ ظيلی ِ مجنّنی شكاؾينصّؼٌ طز ظیعٌ ديحّنی ش   

 صریعِو زعزيم ؼفتی اؾ ظست صّؼٌ طز حّ صریعِنی شكاؾين

 

ّاهی اؾیى زال خرابن  ظِ ؾضفانت ظرم اتؼ ؼبابن هچ ميخ

ّابن ؼی چرا ره نيمٍ شّ آيی سخ  هت هک با مّ سؽ یاؼی نعا
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 بيا یک شّ منّؼ کى اعاقن مهل رد محنت ِ ردظ صراقن

 ّ گًع هک همدفت غمن ات اؾ تّ عاقنهب عاق دفت اربِی تّ س  

 ؾ عشقت آتشی رد صّهت ظريم رد آو آتم ظل ِ خاو سّهت ظريم

 قگت اؼ پا نُع رب ذشن ای ظِست بمسگاو ضاک ؼاهم ؼِ هت ظريم

 

 ضیضٍ باليى سيٍ هاؼ هب ذشمن ؼِج ؼِشى شّ اتؼ هب ذشمن

 ضیضٍ ای حّ گل باغ اميعم گلستاو سؽششؽ ضاؼ هب ذشمن

 

ؼين بيا ات پای ظل اؾ گل ربآؼينبيا ات ظست اؾ یى عالن بعا  

کاؼين  بيا ات ربظباؼی پیشٍ قاؾين بيا ات تخن نيکّئی ب
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 ظلی انؾک شكاو هشيش ظريم اظر آهی کشن انعيشٍ ظريم

 سؽنکن ظر صّظ خّنيى عجب نیست مّ آو نطلن هک رد خّو ؼيشٍ ظريم

 

 بيا خاان ظل رپردظ مّ نيب سؽکش سؽش ِ ؼِی ؾؼظ مّ نيب

مهدّؼی ِ ردظ صبّؼی همٍ ربخاو غن رپِؼظ مّ نيبغن   

 

 الهی سّؾ عشقت رتشيب کى ظل ؼيشن ؾ ردظت ؼيشتؽ کى

 اؾیى غن ظر ظمی افؼغ نصینن سدانن صع زهاؼاو نیشتؽ کى

 

 اظر ظستن ؼسع رب چرش ظرظِو اؾ اِ رپسن هک ایى چيى است ِ آو ذّو

خّویکي ؼا ميعهی صع انؾ ِ نصمت یکي ؼا انو دّ آغّظٌ رد   
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 گلی کشتن بایى اغّنع ظاهاو آِل اؾ ظیعٌ ظاظم صبر ِ ناهاو

ِا مى آخّ ربظ باظل سؽ ِ قاهاو شكاهاو  ذّ ؼِج آخّ هک صّيم 

 

ِظر بی پا ِ ظستين اؾ هت ايماو  اظر مستاو هستين اؾ هت ايماو 

 اظر گبؽين ِ رتقا ِؼ مكلماو بهر هلت هک هستين اؾ هت ايماو

همٍ خّنی همٍ خّنی همٍ خّوظال خّنی ظال خّنی ظال خّو   

ؼی ذّ مجنّنی ذّ مجنّنی ذّ مجنّو  ؾ بهر ظيلی سيميى عػا

 

 خّنا آانو هن سؽ ظاؼنع هن قاهاو نشينى ره ظِ پا پيچى هب ظاهاو

هاو ؼاو معا ِؾاو صبّؼی شيپ گيؽو بياظ ؼِی ظلعا  شّ ِ ؼ
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 زعالن کف مباظا ذّو مى آئيى مّ آئيى کف مبّ رد ظیى ِ آئيى

ل مّل باِؼ نميبّ مّ آئيى بی مّ آئيى بی مّ آئيىره آيکّ زا  

 

 صّؼٌ ای ظل صّؼٌ باؼی ششيماو هکٍ کاؼی طز آو ظرظی پشيماو

هاو ِؾی هک گل ذينين بعا ِؾی بًاکامی سؽآؼين باهش ؼ  هي ظِ ؼ

 

 ظلن اؾ ظست هت انالهن انالو انعؼِو ظلن خّو کشضٍ پاالو

باالو زهاؼاو نّل با ها شيب طرظی همٍ نّالو هت باالو  

 

ِا هت عرؾاو  هت سؽ ِؼؾاو مّ سّظای هت ِؼؾاو ظريباو بلرؾاو 

ّال هت رپقاو  کفى رد طرظنن صحرای محشؽ رهاو ِيًاو اح
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ِا هک ربيماو ِا طريماو اؾِ کّ اظػدا   ؾ یاظ خّظ بيا رپ

ؼٌ اتب ایى قام رنيماو  کيٍ ایى اتب ظاؼٌ ات مّ ظاؼم نعا

 

ّاو ظيماوصّؼٌ منت ربين ها ا ؾ طريماو بکشين ظست اؾ خ  

ّانم نظر ظاؼنع طريماو ّاو طريمی هک رب خ  طريماو ظست رد خ

 

 ؾظست مّ کشيعی باؾ ظاهاو ؾ طرظاؼت نبی یک دّ پشيماو

هانی ؾنن ظست هک ات اؾ ِی ؼسع کاؼم شكاهاو  ؼِم آخر بعا

نن صبؽ طرظو ؾظلتنگی صّم ؼاضی بمرظو  ظلن تنگ نعا

ِاهت طرظوؾ شؽم ؼِی هت مّ رد ح  نن رعض زالن  دابن نعا  
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 آيکٍ بی ضاو ِ بی هاهن منن مى آيکٍ رب گشضٍ قاهاهن منن مى

ِؾل ذّ ناهاهن منن ِ مى ِؾ آيکٍ ؼ  آيکٍ ناظهاو هب انعٌ ميکرٌ ؼ

 

ِانی صّينن ات ششيماو  پشيمانن پشيمانن پشيماو کاؼ

 کهى ظنيا بهيچ کسی نمانعٌ هب رهؾٌ کّهل باؼی ميکشيماو

 

يع باؾم سینٍ سّاهو چراگاٌ مّ بی سؽ ششى کّاهومّ آو اسپ   

 همٍ تيغی هب سّاهو ميکرو تيؿ مّ آو تيغن هک زيظاو طرظٌ سّاهو

 

و و ِیا انلن ؾغن ذّو مستمًعا  ربنعم همذّ خّسؿ ظر زبنعا

و گلزاؼ تّ خًعا م آين ب  اظر صع باغباو خصمی نمایع معا
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خّبی هت انکن ؾ مسگاو رت آخّ بی هت نخل اميعم نی رب آ  

ِؾ نصینن ات هک عمرم رب سؽ آخّ  بی هت رد کنح تنُائی شب ِ ؼ

 

 هکى کاؼی هک پا رب سنگت آخّ جُاو با ایى صراخی تنگت آخّ

ّاانو انهم خّنًع تّ ِينی انمهی خّظ ننگت آخّ  ذّ صرظا انهم خ

 

 ظلی ظريم هک بهبّظل نميبّ سخنُا ميکرم سّظل نميبّ

هن ظِظل نميبّبباظل ميعهن نم ميبؽظ باظ رد آتم مین   

 

 ظلی ظريم ظمی بيغن نميبّ غمی ظريم هک رهظز کن نميبّ

 خطی ظريم مّ اؾ خّباو عالن هک یاؼ بیّاف همعم نميبّ
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ّای انهل غن انعِهت ظِحّ عياؼ للب ضاصص صّهت ظِحّ  ح

ِاهن بًاظين هک قعؼ سّهت ظل ظعصّهت ظِحّ  صّؼٌ سّهت ظالو 

 

پایانم نمی صّ سؽی ظاؼم هک قاهانم نمی صّ غمی ظاؼم هک  

ؼی سّی مى آی صّیى ردظی هک ردهانم نمی صّ  اظر باِؼ نعا

 

 شبی ظريم ؾهجرت اتؼ اتؼِ ظرفضٍ ظلمػم ظيل ِ نُاؼِ

ِنعا ظلن ؼا ؼِشنی ظٌ هک ات ِينن دمال هشت ِ چاؼِ  خعا

 

ِااهلل هک خااننن تّيی تّ شكلغاو رعب خانن تّيی تّ  هب 

هک ردهانن تّيی تّنميعِنن هک ذّنن یا هک ذًعم همی ظِنن   
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 بُاؼم بی خزاو ای گلبى مّ هچ غن کًعٌ ببّ بيص ِ بى مّ

ِؾ ظل اتؾٌ کى مّ  ربـ ای سّهت ظل یکعم هب ردظم هت ای امر

 

کاؼم ایى ظل مّ سجز خّانهب ال هن زاصل مّ  نيا مغلك ب

ِايی طرٌ ايندا ظل مّ  ظاؼٌ رد مّسن گل دّل سّظا هچ رپ

 

ِؾی هک اقضيماو خعا صّ سؽ پل صؽاطن هاجرا صّ ِای اؾ ؼ  

ِای اؾ آنعم هک حّبت ؾاو ها صّ ّاانو   بنّبت بگػؼنع جيؽ ِ د

 

 صّؼٌ خاان هک خااننن تّيی تّ صّؼٌ یاؼا هک قلغانن تّيی تّ

 هت ظِنی خّظ هک مّ جز تّ نعِنن صّؼٌ صّؼٌ هک ايمانن تّيی تّ
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 شبی کاو انؾنینن رد رب آخّ صػشضٍ عمرم اؾ حّ رب سؽ آخّ

هی مّ ات سحرگاٌ ربٌ باشع هک یاؼم اؾ رد آخّهمٍ شّ ظیع  

 زعزيا مرظی اؾ انمرظ انخّ فؽاو ِ انهل اؾ بيعؼظ انخّ

 حقيقت ششنّ اؾ جّؼ صریعِو هک شعلٍ اؾ تنّؼ سؽظ انخّ

 

هاو اکش ذشمن گل گل آخّ  سحرگاو هک بلبل رب گل آخّ بعا

 ؼِم رد پای گل افؽاو کنن سؽ هک ره سّهت ظلی رد ؼلغل آخّ

 

ّو یاظم اؾ صّم ِ رب آخّ سؽ نگن بيخّظ اؾ ذشن رت آخّبعل ذ   

 اؾ آو رتسن مى رب گشضٍ ظِؼاو هک عمرم رد سعيبی رب سؽ آخّ
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 نسيمی طز بى آو کاکل آخّ مرا خّهتؽ ؾ صّی سنبل آخّ

 ذّ شّ گيؽم خياعم ؼا رد آغّل سحر اؾ شستؽم صّی گل آخّ

 

نميبّضیضٍ یک شّ ظلن بی غن نميبّ هک آو ظلبؽ ظمی همعم   

 زهاؼاو ؼحمت حك باظ رب غن ؾهانی اؾ ظل ها کن نمی صّ

 

ِاؾهی خاو کًعو آّخ ی چاِناو مرظو آخّ بگّل آ  صعا

ِامى آخّ ِای آو قاعت هک حّبت   ؼصيماو ميؽِنع حّبت هب حّبت 

 

 غن عضك تّ کی رب ره سؽ آخّ همائی کی هب ره صّم ِ رب آخّ

ؼاو رب آّخؾعشقت سؽصراؾاو کاميابًع هک خّؼ اِل هب کهكا  



یونس گلشنی مهدی:توسط تدوین                                           دوبیتی های باباطاهرکتاب                                                

 

 Page 55                                                          www.limootop.com  

ّانن انعم آخّ  بی هت ره شّ سؽم رب باعم آخّ ذّ نی اؾ اسػخ

 شب هجراو سدای اکش ذشمن ؾ مسگاو پاؼهُای آتم آّخ

 

ِاهت گلخى هب ذشمن گلشى آخّ  ضیضٍ گلشى هب ذشمن گلخى آخّ 

ِاهت مرظٌ ؼا خاو رب تى آخّ  گلن هت گلبنن هت گلشنن هت هک 

خت ربظرظیعهی مّاهاو اؾ اىتؽ شّؼیعهی مّ فؽاو اؾ س   

ؼٌ ؼِظ خّو اؾ ظل غمعیعهی مّ  ـلک اؾ کینٍ ِؼؾی کی صػا

 

 نصيب کف مبّ ردظ ظل مّ هک شسياؼٌ غن بيساصل مّ

 کسی صّ اؾ غن ِ ردظم ىبؽظاؼ هک ظاؼظ یلکشم ذّو لکشم مّ
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ِااهلل ِ هب بااهلل ِ هب اتاهلل قسن رب آيهی نصؽ مى ااهلل  هب 

ؼم اظ  ر کشضٍ شّم اطسکن اهللهک ظست اؾ ظامنت مى رب نعا  

 

 ظلن ميل گل باغ هت ظريٌ ردِو سینُام ظاغ هت ظريٌ

 ششن آالهل ؾاؼاو الهل چینن ِينن آالهل هن ظاغ هت ظريٌ

 

 ظلی ظريم ذّ مرغ پا نکسضٍ ذّ کشتی رب ظب ردیا نضسضٍ

ّاؾ صعا ذّو ميعهع اتؼ گصسضٍ  تّ ضّيی عارها ذّو اتؼ بن

 

بّظ اظر ضاؼا نصّهجظظت ای سنگعل رب ها نصّهج عجب ن   

 شصّدن ات شصّخانن ظظت ؼا رد آرذ ذّب رت تنُا نصّهج
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 ظلن اؾ ظست خّباو گيح ِ ِيجٍ مسٌ رب هن ؾنن خّانهب ؼيجٍ

 ظل عاشك مثال ذّبتؽ بی سؽی سّهج سؽی خّانهب ؼيجٍ

 

ؼٌ ؼٌ ظل خّو گشتُام ردهاو نعا  سؽ سؽگشتُام قاهاو نعا

ؼٌهب کاصر مػهبی ظل شسضٍ ظريم هک رد ره  مػهبی ايماو نعا  

 

گاو هب ِصال تّ ؾ عمر خاِظاو هب  غن عشقت ؾ گنح ؼاي

 کفی اؾ ضاک کّيت رد حقيقت خعا ظِهن هک اؾ هلک جُاو هب

 غمت رد سینهی مّ ضاهن ظريٌ ذّ دؽعی خای رد ِرياهن ظريٌ

 ـلک هن رد ظل تنگن نُع باؾ ره آو انعٌ هک رد انباهن ظريٌ
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ظِهن ظل اؾ هجرت کباهبغن ِ ردظ ظل مّ بی حكاهب خعا   

ّاهب  بًاؾم ظست ِ باؾِی هت صياظ بکم مرغ ظلن بااهلل ث

 

ّاؼل ؾمینٍ  هچ باغ است اينکٍ ظاؼل آرذينٍ هچ ظشت است اينکٍ خّنخ

 هگر صّم ِ رب سنگيى ظالو است هگر صحرای عضك انؾنینٍ

 

ندا اؾ همٍ ؼاٌ  کدا بی خای هت ای رب همٍ ناٌ هک مّ آين بعا

مّ کّؼ باطى ؼلظ گفتن ؼلظ استغفرااهللهمٍ خا خای هت   

 

 ظل اؼمهرت حّؼؾٌ رب هچ اؼؾٌ گل است آنعل هک مهر تّ حّؼؾٌ

ِابيؽؾٌ  ظريبانی هک اؾ عشقت شّظ چاک بيک عالن ظريباو 
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 زهاؼاو ظل زؽاؼت ربظٌ ِيشٍ زهاؼانت ظظر خّو طرظٌ ِيشٍ

 زهاؼاو ظاغ ؼيم اؼ ِيشن اشمرظ ظنّ نشمرظٌ اؾ اشمرظٌ ِيشٍ

 

ّاب هکٍرپيه او سنبالو رپاتب هکٍ خماؼیى رنگكاو رپخ  

ِؾگاؼ اشتاب هکٍ  رباينی هت هک ظل اؾ هاربينی ربنيٍ ؼ

 

 سحرگااهو هک انکن الٌِ گيؽٌ ؾآهن هفت چرش آالٌِ گيؽٌ

 ذًاو اؾ ظیعٌ ؼزيم اکش خّنيى هک گیتی سؽ ششؽ سيالهب گيؽٌ

 

ؼ ٌغمن بی حع ِ ردظم بی شماؼٌ فؽاو کایى ردظ مّ ردهاو نعا  

ِنعا نعِهن انصر مّ هک صریاظ ظلن بی اختياؼٌ  خعا
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ؼٌ  ظل مّ بی تّ ؾاؼ ِ بی ضراؼٌ سجز آؾاؼ مّ کاؼی نعا

ِؾگاؼٌ  ؾنع ظستاو ششؽ ذّو طفل بعخّ بعؼظ هجرت اينم ؼ

 

 ره آو ظلبؽ هک ذشن مست ظريٌ زهاؼاو ظل ذّ ها پا شست ظريٌ

 مياو عاشماو آو هاٌ سيما ذّ شعر مّ بلًع ِ پست ظريٌ

 

ؼٌس  ؼٌ ظلن جز شّق هت رد سؽ نعا ؽم باليى تنن شستؽ نعا  

ؼٌ  نُع ظِؼ اؾ هت ره کف سؽ بباليى الهی سؽ ؾ باليى رب نعا

 

 سؽم سّظای گیصّی هت ظريٌ ظلن ميل گل ؼِی هت ظريٌ

 اظر ذشمن بماٌ حّ طرٌ ميل نظر رب عاق اربِی هت ظريٌ
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 ظلن ميل گل ؼِی هت ظريٌ سؽم سّظای گیصّی هت ظريٌ

من بماٌ حّ طرٌ ميل نظر رب عاق اربِی هت ظريٌاظر ذش   

 

 اظر ناهيى سچرش هشتمینٍ کًع صریاظ مرگ انعؼ کمینٍ

 اظر صع قال رد ظنيا بمانی رد آخر منؿظت ؾري ؾمینٍ

 

 مّ هک یاؼم سؽ یاؼی نعريٌ مّ هک ردظم سبكباؼی نعريٌ

ؼی نعريٌ ّاشست اينکٍ بيعا ّاب انؾٌ هچ خ ِاجى هک یاؼت خ  همٍ 

 

ّاهج هک ایى ردظ ظل تّ بی عالهجقضا ويپ سضٍ رد ضّشن ص  

ِاهج ؼی هميى ایى دّو تّ هک بی ؼ ّاهّو نعا  اظر ضّره ببی خ



یونس گلشنی مهدی:توسط تدوین                                           دوبیتی های باباطاهرکتاب                                                

 

 Page 62                                                          www.limootop.com  

ّانُای هن ِانُای هن زعالن همذّ مّ ظخ  ذّ مّ یک سّهت ظل رپ

ّاهن ؼا ِريانُايی هن  همٍ هاؼِو ِ مّؼِو الهن ظريو مى ظخ

 

ِظرهن رد جُاو شسياؼ  یاؼٌمّ ؼا ای ظلبؽ مّ با هت کاؼٌ   

ِای ذّو مّ سّهت ظريی ذّ مّ بلبل هب گلزاؼت زهاؼٌ  کدا رپ

 

ِؾانن خّؼل هن ّانن خا ِ ؼ  ردیى صّم ِ ربانن رپِؼل هن ش

ِای سؽل هن  سؽی ظريم هک مغزی انعؼِ هن تنی ظريم هک رپ

 

ِاهت نعِنی ردظ ظل ای بیّاف هت  مّ ؼا ردظ ظلن خّ طرظٌ 

ِاهت سپاؼم هت غِنی با ظل ِ ظل غِهن با هت صّؼٌ مّ سّهت ظل   
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 بعنيا مّ حّينن کام بی هت بعـ رهظز يگيؽم خام بی هت

ؼم یک نفف آؼام بی هت ِؾ ِ شّ ذّو بيع مجنّو نعا  بلرؾم ؼ

 

 سحرگااهو فؽاو بلبالهن بياظ ؼِی رپ حّؼ گالهن

 ؾ آٌ مّ ـلک آخر خعؼهک ارث رد انلهی سّهت ظالهن

 

ای هنبعنيا مثل مّ ظل سّتُای هن بعؼظ سّؾ غن انعِتُ  

ٌ سيل ظِ ظیعٌ هک ایى ؾخن ظلن غّ سّتُای هن  ذكاو بًعم ؼ

 

 ظل مّ ظاين انعؼ هاتن هت بعل ويپسضٍ بيعؼظ ِ غن هت

 هچ رپسی هک چرا قعت ببّخن خن قعم اؾ آو چيپ ِ خن هت



یونس گلشنی مهدی:توسط تدوین                                           دوبیتی های باباطاهرکتاب                                                

 

 Page 64                                                          www.limootop.com  

ؼٌ  ؾغن خاو رد تنن رد گيؽ ِ ظاؼٌ سؽم رد ؼهى تيػ آبعا

ؼم اختياؼی اؾ هچ دّشم ظل مّ اتب ایى سّظا نع ؼٌنعا ا  

 

تنی هن ِاتنی هن هک سنگ اؾ آسمّو انعا  هب کف ردظ ظل مّ 

ِاتنی هن ِاجى هک رتک یاؼ خّظ هک کسیف یاؼم هک رتکم   بمّ 

 

 ظل مّ غيؽهت ظلبؽ يگيؽٌ سدای دّرهی دّره يگيؽٌ

 ظل مّ سّهت ِ مهر هت آرذ نبی انسّهت آرذ رد يگيؽٌ

 

رظٌنػِنن غّت ِ رعیانن هک طرظٌ خّظم خالظ ِ بيدّنن هک ط   

 بعٌ خنجر هک ات سینٍ کنن چاک منيبب عضك رب دّنن هچ طرظٌ
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ِا کنی هت  ظِ ذشمن ؼا هت خّو پاال کنی هت کالٌ ؽملن اؾ سؽ 

 اظر ظيلی بپؽهس زال مجنّو نظر اِ ؼا سّی صحرا کنی هت

 

 زعزياو مّسن دّل بُاؼٌ ذمى رپ نبؿٌ صحرا الهل ؾاؼٌ

بی اعتباؼٌظمی صرصت غنيمت ظاو ردیى فصل هک ظنيای ظنی   

 

و بگرظٌ ظلن اؾ ػُع ِ پيماو رب يگرظٌ  سؽم ذّو ضّی رد ميعا

 اظر ظِؼاو هب اناَالو بماهن نصینن ات هک ایى ظِؼاو بگرظٌ

 

 ظلن اؾ ظست تّ ظاين غمینٍ بباليى خشتی ِ شستؽ ؾمینٍ

 هميى جرمن هک مّ هت ظِست ظريم هک ره کت ظِست ظريٌ زاعم اينٍ
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ؾپيکر مشت ضاکستؽ ربآؼٌمرا عشقت ؾ خاو آرذ ربآؼٌ   

 نُال مهرت اؾ ظل ظر ببؽنع زهاؼاو ناهخ ظیگر ربآؼٌ

 

ّاانئی نمانعٌ  شعستن جيؽِ ربانئی نمانعٌ ضتى تّل ِ ت

ِاجی ربِ آاللهی چيى چرا چینن هک ضیًائی نمانعٌ  بمّ 

 

 ظلی همذّو ظل انالو مّ هن غمی همذّو غن هجراو مّ هن

ی ظریاو مّ هناظر ردیا اظر ارب بُاؼاو حريؿ ظیعه   

 

 ردزت غن سدانن طرظٌ ؼيشٍ بعؼگاٌ خعا انلن همیشٍ

نيع اجل سنگست ِ آظم مثل هشيش  ؼصيماو قعؼ یکعیگر بعا
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ّای انهل غن انعِهت غِهن عياؼ للب ِ ضاصص صّهت غِهن  ح

 بيا سّهت ظالو با هن بًاظين هک قعؼ سّهت ظل ظل سّهت غِهن

 

ِاو بیظر آو انمهربانن مهرباو بی چرا اؾ ظیعگا نن خّو ؼ  

ؼ ميبّ چرا رد تى مرا هن ظل هن خاو بی  اظر ظلبؽ بمّ ظلعا

 

 شب اتؼ ِ بياباو رپِؼک بی رد ایى ؼٌ ؼِشًايی کمتؽک بی

 ظر اؾ ظستت ربآیع جّست اؾ تى بيفکى ات هک باؼت کمتؽک بی

 

 سؽ ؼاهت نصینن ات بيايی رد ناظی ربِی ها گهايی

ِؾ مّ نصینی هک ات ِينی  ِؾی رب هچ سخت بیّافئیشّظ ؼ  
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ِؾی هک اقضی هاو خعا بی هب ميؿاو ِ صؽاطن هاجرا بی ِای آو ؼ  

ِای آنكاعت هک حّبت ؾاو ها بی ّاانو   بنّبت ميؽِنع جيؽ ِ د

 

 ربِيت اؾ حيا خّی ؼيضٍ ظريی ظِ اربِيت بًاؾ آمیضٍ ظريی

و شسی اهؼِت ظل آِيضٍ ظريی  هب سحر ظیعٌ رد چاٌ ؾنخعا

 

ِاو خّو خگر بیؾ آهن هفت ظرظِو رپ شؽؼ ب  ی ؾمسگانن ؼ  

 هت هک رهظز ظظت اؾ غن نصّهج کدا اؾ سّهت ظیالنت ىبؽ بی

 

یا ظل ؾ مّ شستاو زباؼی نميآیع ؾ مّ بيماؼ ظاؼی   خعا

ؼی   نميعِنن ظب ضعلم هب خّنن چرا تشنٍ است با ایى آبعا
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 هچ خّل بی ِصلت ای هم امشبک بی مرا ِصل تّ آؼام ظلک بی

من ظست حشؽت رب سؽک بی ؾمهرت ای هم هيؽیى چاالک معا  

 

مكلكل ؾضؿ رب ؼش ؼيضٍ ظريی گل ِ سنبل بهن آمیضٍ ظريی
 

 رپيهاو ذّو طری ؾضؿ ظِ ات ؼا بهر اتؼی ظلی آِيضٍ ظريی

 

ِظر ظلبؽ ظلی ظل ؼا هچ انمی می   اظر ظل ظلبؽی ظلبؽ کعا

می نن ظل هک ِ ظلبؽ کعا  ظل ِ ظلبؽ بهن آمیضٍ ِينن نعا

 

و بی آٌ حمع ِ مل هّ ااهلل کاؼناو بیخّنا آانيکٍ ااهلل یاؼنا  

 خّنا آانيکٍ ظاين رد نماؾنع بهشت خاِظاو باؾاؼناو بی



یونس گلشنی مهدی:توسط تدوین                                           دوبیتی های باباطاهرکتاب                                                

 

 Page 70                                                          www.limootop.com  

ِای طز غن بيخبؽ بی  خّنا آنعل هک اؾ غن بهرهّؼ بی رب آنعل 

 هت هک رهظز نصّهت ظیلت اؾ غن کدا اؾ سّهت ظیالنت ىبؽ بی

 

 عاشك آو هب هک ظاين رد بال بی اخّب آقا هب طرهاو مبتال بی

ى آقا بعسػم کاسهی ؾره حسيى آقا بعشت طربال بیحس   

 

 ؾ کشت ضاغرم جز غن رنِئی ؾ باغن جز گل هاتن رنِئی

 ؾ صحرای ظل بيساصل مّ گياٌ اناميعی هن رنِئی

 

ِاژضّو بی سيٍ ؼِدن هک ؼِدن سؽيگّو بی  سيٍ سختن هک سختن 

ِاؼهی کّی محػت ؾظست ظل هک یاؼب سعق خّو بی  شعم آ
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هّؼ بی مرا ظاغ صراقت رب خگر بیبعؼیای غمت ظل غّط   

 ؾ مسگاو خعيگت خّؼظٌ ام تيؽ هک ره ظم سّج ظل ؾاو رتشيب بی

 

من ظل رباٌ ِ ظیعٌ رت بی شؽاب عیشن اؾ خّو خگر بی  معا

 ببّيت ؾنعگی یابن پف اؾ مرگ رتا ظر رب سؽ ضاکن صػؼ بی

 

ِانت هلک ؼی بی  ظِ ذشمانت ايپلهی رپ ؾ می بی خراج ارب

نن هک صرظای تّ کی بیهمی ِععٌ طری  ِؾ ِ صرظا نميعا امر  

 

 قعم ظاين ؾ باؼ ؼصٍ خن بی ذّ مّ محنت کشی رد ظره کن بی

 مّ رهظز اؾ غن آؾاظی نعريم ظل بی عاضع مّ کٌّ غن بی
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گاهی ّائی هک میًاظيع ِقت صبح  ظين یک عًععيب خّشن

 شهاش گلبنی با گل همی گفت هک یاؼا بی ِافيی بی ِافئی

 

طرظم صباحی دينشم انهل ِ افؽاو ِ آهیهب قبؽستاو صػؼ   

کاهی  دينشم کلُای با ضاک ميگفت هک ایى ظنيا نمياؼؾظ ب

 

 ره آيکف هال ِ خاهم رتشيب بی ظعم اؾ ردظ ظنيا ؼيشتؽ بی

ِاو اتج هب هيؽیى خانت آخر نیشتؽ بی  اظر رب سؽ نهی ذّو خشؽ

 

 هت هک حّشن نُای نیشن چرايی هت هک یاؼم نُای پیشن چرايی

  مرهن نُای رب ظاغ ؼيشن نمک پال ظل ؼيشن چرايیهت هک
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 ضیضٍ یکعم ظلن خرم نمانی اظر ؼِيت صّينن غن نمانی

 اظر ردظ ظلن قسمت نمايًع ظلی بی غن ردیى عالن نمانی

 

 ـلک رد قصع آؾاؼم چرائی گلن ظر نیستی ضاؼم چرائی

ؼی مياو باؼ سؽباؼم چرايی  هت هک باؼی ؾ ظِشن رب نعا

 

ّاؼی اؾ هک رتسیکشيماو اؼ زباؼ ی اؾ هک رتسی ربانی ظر سخ  

 مّ با ایى نيمٍ ظل اؾ کف نتؽسن ظِ عالن ظل هت ظاؼی اؾ هک رتسی

 

کامن ؾره اؾ آو نکر ظاهو بی  ظلن اؾ سّؾ عضك آتم سداو بی ب

 هماو ظستاو هک با هت بی بگرظو ضنّنن ذّو هگف رب سؽ ؾانو بی
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ّايی غيؽ ِصل  ت رد سؽم نیهت هک ظِؼ اؾ منی ظل رد ربم نی ه  

 سدانت ظلبؽا طز ره ظِ عالن تمًای ظظر جز ظلبؽم نی

 

 ؾظل مهر تّ ای هم ؼفتنی نی غن عشقت بهر کف گفتنی نی

 ِظيکى شعلٍ مهر ِ محػت مياو مرظهاو بنهفتنی نی

ّانهتؽ شی ّانُام ظخ  کشن آهی هک ظرظِو رپ شؽؼ شی ظل ظخ

شیبتؽـ اؾ ربق آٌ سّهت ظیالو هک آٌ سّهت ظیالو کاؼظر   

 

 شبی انیع ؾ انکن ظیعٌ رت نی سؽنکن خاؼی اؾ خّو خگر نی

 شّ ِ ؼِدن ؼِظ با انلهی ؾاؼ هت ؼا اؾ زال ؾاؼ مّ ىبؽ نی
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 کسيکٍ ؼٌ زفریاظم ربظ نی ىبؽ رب سؽِ آؾاظم ربظ نی

 همٍ خّباو عالن دمع ظرظنع کسی هک یاظت اؾ یاظم ربظ نی

 

  ظیعٌ دّئیهب ره نام ِ سحر ظرين بکّئی هک خاؼی قاؾم اؾ ره

 مّ آو بی عاضعن رد باغ عالن هک گل کاؼم سدايم ضاؼ ؼِئی

 

 سمى ؾضفا ربی ذّو الهل ظريی ؾ رنگف انؾ رد ظنباهل ظريی

 اؾ آو ؼِ هس بمهرم رب نياؼی هک رد سؽانؾ ذًعیى قاهل ظريی

 

يی هب ذشمانن نمانعٌ ؼِشًائی  زعزياو اؾ غن ِ ردظ دعا

ِ همعمی هن آشًائیبعؼظ سعبت ِ هجرم ظرفتاؼ هن یاؼ   
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 ظال ؼاهت رپ اؾ ضاؼ ِ خكک بی صػؼگاٌ تّ رب اِج ـلک بی

 شب اتؼ ِ بياباو ظِؼ منؿل خّنا آيکف هک باؼل کمتؽک بی

 

 ظلی ذّو مّ زغن انعِهت ای نی ؾؼی ذّو خاو مّ رد صّتُای نی

 سجز شمعن بباليى همعمی هن هک یاؼ سّهت ظل جز سّتُای نی

 

ِؾ اؾ شّ  ِؾ ِ ؼ بتؽ بی ظل آشفتُام ؾري ِ ؾرب بیشبن اؾ ؼ  

ِؾ اؾ صراقت انلهی مّ ذّ آٌ سّهت خاانو رپ شؽؼ بی  شّ ِ ؼ

 

 خّؼ آئيى چهراهت اصرِتهتؽ بی سدانن تيؽ عشقت ظِتهتؽ بی

 چرا ضال ؼزت ظِنی سياهه ره آو زنظیک خّؼ بی سّتهتؽ بی
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 صفا هّنن صفا هّنن هچ خابی هک ره یاؼی ظرفتن بیّاف بی

م ات هب هيؽاؾ هک رد ره منؿلی صع آشًا بیششن یکشؽ بتاؾ  

 

ِاجی چرا هت بيقراؼی ذّ گل رپِؼظهی باظ بُاؼی   بمّ 

ؼم اختياؼی   چرا ظرظی بکٌّ ِ ظشت ِ صحرا سداو اِ نعا

 

نی الهن رد کٌّ ظاؼم قايبانی  مّ آو باؾ سفيعم همعا

نخجيؽ بانی
 ببال خّظ رپم کّاهو بکّاهو سچنگ خّظ طرم 

 

م ظلبؽی ظل مبتال   بی هک هجرانم بال ِصلم بال بیبعا

 ردیى ِرياهن ظل جز خّو نعیعم هن ظل ضّيی هک ظشت طربال بی
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ّانهتؽ شی خراهب ضانُام ِريانهتؽ شی ّانُام ظخ  ظل ظخ

 کشن آهی هک ظرظِو ؼا شصّدن هک آٌ سّهت ظیالو کاؼظر شی

 

 قعم ظاين ؾباؼ ؼصٍ خن بی ذّ مّ خّنيى ظلی رد ظره کن بی

ظی نعريم ظل بيچاؼهی مّ کٌّ غن بیؾغن یکعم مّ آؾا   

 

ِؾ مّ صرظا خزاو بی ّاو ِ ضالخك ميهماو بی گل امر  جُاو خ

ِاجى هک اينت ضانماو بی  سيٍ چالی هک انمم ؼا نهًع ضّؼ بما 

 

 گالو فصل بُاؼاو هفتُای بی ؾهاو ِصل یاؼاو هفتُای بی

 غنيمت ظاو ِصال الهل ؼِیاو هک گل رد الهل ؾاؼاو هفتُای
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ِؾم ؼی ِ صریاظ ِ ؾاؼی  همٍ ؼ ّاو بيعا فؽاو ِ بيقراؼی ش  

ؼی  ِا نعا  بمّ سّهج ظل ره ظِؼ ِ زنظیک هت اؾ سنگيى ظلی رپ

 

 ظال ؼاٌ تّ رپ ضاؼ ِ خكک بی ردیى ؼٌ ؼِشًايی کمتؽک بی

 ظر اؾ ظستت رب آیع جّست اؾ تى بيفکى ات هک باؼت کمتؽک بی

 

گاؼيًا ظل ِ خانن هت ظريی همٍ پيعا ِ پنُانن هت ظري ین  

نن هک ردهانن هت ظريی نن هک ایى ردظ اؾ هک ظريم هميعا  نميعا

 

ِظر غن انعکی صّظی هچ صّظی  اظر ردظم یکي صّظی هچ صّظی 

 هب بالینن طبیبی یا حبیبی اؾیى ره ظِ یکي صّظی هچ صّظی
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ّانی ِؼم ؼانی هت ظانی ظرم ردتم شصّؾانی هت ظانی  ظرم خ

ِادن خعا  خانی هت ظانی ِؼم رب سؽ ؾنی اغّنع ِ ميمًع همی   

 

گاؼ اتؾٌ ىيؿ ها کدايی سچشماو سؽهم ؼزي ها کدايی  ن

 نفف رب سینهی عاره ؼسيعٌ ظم ؼفتى زعزي ها کدايی

 

 هچ خّل بيمهربانی ره ظِ سؽ بی هک یکشؽ مهربانی ردظسؽ بی

 اظر مجنّو ظل شّؼیعاهی ظاشت ظل ظيلی اؾ آو شّؼیعٌ رت بی

 

  ظلی زاعم هميى بیمى آو شمعن هک انکن آتصيى بی هک ره سّهت

ِؾم ذنيى بی ِؾ ضیضٍ نامن ذًاو ؼ  همٍ شب ظرين ِ انلن همٍ ؼ
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کاو اؾ قعؼتت حی ِؾ ؼِشى ؼا شب اؾ پی شعٌ کّو ِ م  تّ آؼی ؼ

 حقيقت ششنّ اؾ عاره هک ظرظیع بيک کى ضلقت ره ظِ جُاو طی

 

 الهی ای ـلک ذّو مّ ؾصّو شی ظظت همذّو ظل مّ سعق خّو شی

غن صّينی يقيى ظانن طزیى غن سؽيگّو شیاظر یک طحظٍ ام بی   

 

من ظل رپ اؾ خّو خگر بی ذّ شمع آتم سداو ِ ظیعٌ رت بی  معا

ِؾی رتا رب مّ صػؼ بی ِؾ هک ات ؼ  نصینن رب سؽ ؼاهت شّ ِ ؼ

 

نستن هک ميافتن سچاهی  بًاظانی ظرفتن کّؼٌ ؼاهی نعا

نستن ؼصیك نيمٍ ؼاهی  بعل گفتن ؼصيقی ات هب منؿل نعا
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ؽ سنبلت بی زهاؼاو ظل انيؽ کاکلت بیؾمشکتؽ سيهت   

 ؾآٌ ِ انهل اتثيؽی نعیعم ؾضاؼا سختتؽ ضّیا ظظت بی

 

 آالهل کّهكاؼاو هفضٍ ای بی بنفشٍ دّ کًاؼاو هفتُای بی

ؼاو هفتُای بی  مًاظی ميکرٌ شهرِ هب شهرِ ِافی گلعػا

 

 الهی ظل بال بی ظل بال بی گنٍ ذشماو طرٌ ظل مبتال بی

ٌ بانی هچ ظانع ظل هک خّباو رد کدابیاظر ذشماو يکرظی ظیع  

 

 هت کت انؾنعٌ ذشماو سؽهم قائی هت کت ؾدنبيٌ باال ظعربايی

ِاجی هک سؽظرظاو چرائی  هت کت مشکيى ظِ گیصّ رد كفائی بمّ 
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و ها بی گل غن قسمت ظاهاو ها بی  جُاو بیّاف ؾنعا

 غن يعقّب ِ محنتُای اخّب همٍ ضّیا نصيب خاو ها بی

 

ِؾ غن سؽ آخّ خّل آو قاعت هک یاؼ اؾ رد آخّ شّ هجراو ِ ؼ  

ِادن هک خايم ظلبؽ آخّ  ؾظل بيؽِو کنن خارنا رصع شّق همی 

 

 ؾشّؼايگيؿی چرش ِ ـلک بی هک ظاين ذشن سختن رپ نمک بی

 ظهاظم ظِظ آهن ات سما بی ايپپی سيل انکن ات سمک بی

 

 ره آيکف با تّ ضرشم رتشيب بی ظعم اؾ ردظ هجراو ؼيشتؽ بی

باؼ ذشمانت صّينن سدانن صع زهاؼاو نیشتؽ بیاظر یك   
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ِاتهاو بی ِاتهاو بی حعيث اؾ شيب ِ اؾ کن  ِادن   سخى اؾ ره هچ 

ِاتهاو بی  بعؼیا ظر ؼِم ضّره رب آؼم ره آو ضّره هک ِينن 

 

 بُاؼ آخّ هب ره ناخی گلی بی بهر الهل زهاؼاو بلبلی بی

 بهر مرؾی نياؼم پا نُاظو مبّ طز مّ بتؽ سّؾ ظلی بی

 

 ظل اؾ ظست غمت ؾري ِ ؾرب بی سچشماو انکن اؾ خّو خگر بی

 رهاو یاؼی ذّ مّ رپانؾ ظريٌ ظعم رپ ؼصٍ خانم رپ شؽؼ بی

 

 بعنيای ظنی کی هانعنی بی هک ظاهاو رب جُاو افهانعنی بی

ّانعنی بی ّانی زعزيا ظال یا ِیلًا هن خ ّا خ  همی ال تقنط
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ِؾیکٍ ها ؼا آصریعی زغيؽ اؾ معصيت يي  ؿی نعیعیاؾ آو ؼ  

ِنعا سحك هشت ِ چاؼت ؾ ها بگػؼ هتؽ ظیعی نعیعی  خعا

 

کاو بی صفاسخم دمال گلرضاو بی کانم الم يی هک م  خعا

ِؾی ؼقاو بی ِؾ ِ شب ِ ضلك هک رب ره بًعٌ اِ ؼ  پعیع آؼنعهی ؼ

 

 ظل ناظ اؾ ظل ؾاؼل ىبؽ نی تى قالن ؾبيماؼل ىبؽ نی

ٍ هک آؾاظ اؾ ظرفتاؼل ىبؽ نی هن تقصيؽٌ هک ایى ؼسن قعيم  

 

ِاو بی ردظ عضك افشؽظٌ اِلی ؼٌ مرظٌ اِلی ؼ  ظل اؼ عشقت نعا

ِاؾ هک گل بی عضك حك ژپمرظٌ اِلی  سحر بلبل ؾنع رد گلشى آ
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 زهاؼاو الهل ِ گل رد جُاو بی همٍ ؾيبا هب ذشن ظیگراو بی

 آاللهی مّ هب ؾيبايی ردیى باغ سؽاصراؾ همٍ آالظياو بی

 

مم باغبّو خّنيى خگر بیره آو باغی هک نطلم سؽ بعؼ بی مع ا  

 ببایع کًعنم اؾ بيص ِ اؾ بى اظر باؼل همٍ ضعل ِ گهر بی

 

 مّ ؼا هن فکر سّظايی هن سّظی هن رد ظل فکر بهبّظی هن صّظی

ّاهن دّ کًاؼ ِ ذشمٍ قاؼِو هک ره ذشمن زهاؼِو ؾنعٌ ؼِظی  نخ

 

 شّم اؾ نام یلعا تيؽٌ رت بی ردظ ظلن ؾ صّردظا بتؽ بی

خر بعؼمّو ردهاو ردظ ها خّظ بی ارث بیهمٍ ردظا ؼسى آ  
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 پی مرگ يکّیاو گل رنِيی ظظر ؼِيی هن ؼيگم بی هن صّيی

 ؾ خّظ ؼِ چيه زاصل ربنخيؿظ سجز بعانمی ِ بيآربِيی

 

ؼم آؼؾِيی هک باشع همعم مّ اللهرِيی  هب جز ایى مّ نعا

ِادن هب کّاهو ظظر رد کّهكاؼاو گل رنِيی  اظر ردظ ظلن 

 

ؼٌ مرظو اِلیظل بی عضك ؼا افش  ؽظو اِلی ره هک ردظی نعا  

 تنی هک نیست اثبت رد ؼٌ عضك رذٌ رذٌ هب آتم سّتى اِلی

 

ّاو عهاقت سخّنی  مى ظل سّهت ؼا الخك نعِنی هک رد ظخ

 زهاؼِو باؼم اؾ خّنی ببّ کن ؾ تّ ؾريا هک سحر بيکرِنی
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 يقینن زاصلٍ هک رهؾٌ ظرظی اؾیى ظرظل هک ظاؼی ربيگرظی

  ؼهی ؼا بعیى عاظت هک ظاؼی کی هت مرظیربِی مّ ضبستی ره

 

و خّهتؽم بی و خّهتؽم بی سؽم صّ ضّی ميعا ؼی هک ؾنعا  نپًعا

و خّهتؽم بی  ذّ گلخى اتؼ ِ اتؼیکٍ هب ذشمن گلستاو بی هت ؾنعا

 

ِؾ آخرؾهاو بی ظ ـلک یاؼِو اهاو بی اهاو دستى ؼ  ؾ بيعا

ِامّ آسماو رپسؽظراو بی  اظر پاؼٌ طرم يخٍ سدا صّ هک 

 

هاو ؼيضٍ اِلی خّو ظلن ؾ ذشماو ؼيضٍ اِلی رد انکن بعا  

ّادن هک حرؾ دّؼ پنُاو ؼيضٍ اِلی ِاح  بکف حرفی ؾ دّؼت 
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 ظل تّ کی ؾ زالن با ىبؽ بی کدا ؼحمت بایى خّنيى خگر بی

 تّ هک خّنيى خگر رهظز نبّظی کی اؾ خّنيى خگراه با ىبؽ بی

 

 ِ ِابی همٍ مّاه مثال ژاهل  ا بیشصّی باغ ِ شستاو الهل   

ِا بی ِاو ؼا ؼاهنن مّ سّی اگنبهل  ِظر سّی خراقاو کاؼ  

 

 غن انعؼ سینهی مّ ضاهن ظريی ذّ ِرياهن هک صّم آناهن ظريی

 ـلک انعؼ ظل مكکيى مّ هن اؾیى غن رههچ رد انباهن ظريی

 

 ره آو کاغّنع ظاهاو مّ نهانی ظاهاو اؾ ره ظِ عالن رد کهانی

ظلبؽ بپايم ربفهانیاکش خّنيى پاشن اؾ ؼاٌ اغّنع ات هک   
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 ؾ ظل بيؽِو نبجتن انهل انيی ؾ مسگاو رت مّ ژاهل انيی

ّابت صّينن هب سخت مّ هب ذشن الهل انيی  شّی انهي هک مّ خ

 

ِاتههاو بی ِاتههاو بی سخى اؾ شيب ِ اؾ کن  ِادن  ِادن ره هچ   هچ 

ِاتههاو بی  بعؼیا مّ شعم ضّره ربآؼم ره آو ضّره هک ظیعم 

 

او گل بی ردِنن ذّو ردزت پی بگل بیظلن بلبل صفت ويؽ  

ِاؼ ردزت نُلٍ باؼل خّو ظل بی ّاو   خّانهب باؼ ظريم اؼغ

 

ّالن خراهب ظر تّ دّيی خگر بًعم کباهب ظر تّ دّيی  مّ اح

 هت هک ؼفتی ِ یاؼ حّ ظرفتی قيامت هن حكاهب ظر تّ دّيی
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 ؾخّؼ ایى چهراهت اصرِتهتؽ بی تيؽ عشقت سدانن ؼِتهتؽ بی

ظ ضال سياهت ؾ مّ یاؼا هک اىتؽ سّتهتؽ بیمرا اىتؽ صّ  

 

ّا هت ظريی ّاهن ِ شيعا هت ظريی مرا سؽگشضٍ ِ ؼس  مرا ظخ

 نميعِنن ظلن ظاؼظ کدا خای هميعِنن هک ردظی خا هت ظريی

 

 ؾظست عضك ره شّ زالن ایى بی سؽريم خشت ِ بالینن ؾميى بی

ى بیخّشن ایى بی هک مّهت ظِست ظريم ره آو هت ظِست ظاؼٌ زاعم ای   

 

يی هب ذشمّنن نمانعٌ ؼِشًايی  زعزيِو اؾ غن ِ ردظ دعا

م سعبت ِ ردظ هن یاؼ ِ همعمی هن آشًايی  ظرفتاؼم بعا



یونس گلشنی مهدی:توسط تدوین                                           دوبیتی های باباطاهرکتاب                                                

 

 Page 92                                                          www.limootop.com  

 هت هک خّؼشيع اِج ظعربايی ذنيى بيؽحن ِ سنگيى ظل چرايی

 هب اِل آنهمٍ مهر ِ محػت هب آخر ؼاٌ ِ ؼسن بی ِافيی

 

 غن عالن نصيب خاو ها بی بعِؼ ها صراغت کيميا بی

ِا بیؼ  سع آخر بعؼهاو ردظ رهکف ظل ها بی هک ردظل بيع  

 

کاو ظلبؽم بی سخى اهی خّشم اتج سؽم بی  هب المرظم م

 اظر ناهن ببخهع هلک هيؽاؾ هماو بهتؽ هک ظلبؽ رد ربم بی

 

 خّنا آنعل هک اؾ خّظ بيخبؽ بی نعِهن رد سفر یا رد حضؽ بی

ِاو با ذشن  رت بیبکٌّ ِ ظشت ِ صحرا همذّ مجنّو پی ظيلی ظ  
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 همٍ ظل ؾ آتم غن سّتنی بی بهرخاو سّؾ هجر اصرِتنی بی

ئی ظِتنی بی  هک اؾ ظست اجل رب تى قبائی اظر ناٌ ِ صعا

 

 بميؽم ات هت ذشمتؽ نبینی شؽاؼ آٌ رپ آرذ نبینی

 ذًانن آتم عشقت شصّهج هک اؾ مّ مشت ضاکستؽ نبینی

 پایاو

 "ِ مى ااهلل اطتّصیك"

 


