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یکی از بهترین های استاد فضل احمد نینواز و استاد شاه ولی ترانه ساز.

شعر آهنگ:
بنفشه رسته از زمین به طرف جویبارها
و یا گسسته حورعین ز زلف خویش تارها

من ار شراب می خورم به بانگ کوس می خورم

پـیـالـه های ده منی علی رؤوس می خورم
شراب گبر می چشم می مجوس می خورم
نـه جوگـیـم که خو کنم به برگ کوکنار ها
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https://www.facebook.com/shafeybereia/videos/ 1996892853867811
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بـه صلح در کـنـارم آ ،ز دشمنی کناره کن
دلت ره ار نمی دهد ز دوست استشاره کن
و یا چو سبحه رشته یی ز زلف خویش پاره کن

که سخت عاجز آمدم ز رنـج انتظارها
غزال مشک بوی من ز من خطا چه دیده ای
که همچو آهوان چین از آن خطا رمیدهای
بنفشه بـوی مـن چرا به حجـره آرمیده ای
بساط کینه چـیـده ای نشاط سـینه برده ای
ٍبساز نقـل آشتی بس است گـیـر و دارها
کنون اگر چه مفلسم ز دل نفس نمی کشم

به هیچ روی منتی ز هیچ کس نمیکشم

فغان ز جور نیستی به دادرس نمی کشم

صدر هم رهانَـد افتقار ها
مگر بدانکه
َ

ندانما به کودکی شگوفه از چه پیر شد

نخورده شیر(ه) عارضش چرا به رنگ شیر شد

نه همدمی که یک دمش ز حال خود خبر کنم

نه محرمی که پیش او حدیث عشق سر کنم

در این بهار هر کسی هوای راغ (باغ) داردا

بـه یـاد مـحـو طلعJتی خیال راغ داردا

به تیره شب زجام می بکف چراغ داردا

همین دل منست و بس که درد و داغ داردا

جگر چو الله پر زخون زعشق گلعذارها
ندانما که همتت جوان بود از چه پیر شد

که گشتی غافل از خودت جهان تورا اسیر شد

بس است صید ...مـیـان کشت زار ها

دلـم چو الله پُر زخون ز داغ گلعذار ها

کنار آبشار ها
به صلح در کنارم آ ،ز دشمنی کناره کن

دلت ره ار نمیدهد ز دوست استشاره کن

و یا چو سبحه رشته یی ز زلف خویش پاره کن

به او ببند صد گره وزان پس استخاره کن

که سخت عاجز آمدم ز رنج انتظار ها

بـیـا بُـتـا بهـار شـد ز بعد انتظار ها

جهان سپاس
از آقای زمری ابوی که این آهنگ زیبا را با ما شریک ساختند و اجازه نشر آن را به ما دادند.
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