ﮔزﯾﺪهای از ﻏزﻟﯿﺎت ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
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ﻓﮫﺮﺳﺖ و ﺷﻤﺎرش ﻏزﻟﯿﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ
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1
ای ﮔﻮهﺮ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﺎج ﺳﺮ دﯾﻮانهﺎ
ذﮐﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻋﻨﻮان آراﯾﺶ ﻋﻨﻮانهﺎ
2
درﺧﺸﺎن ﺷﯿﺸﻪای ﺧﻮاهﻢ ﻣﯽ رﺧﺸﺎن در و ﭘﯿﺪا
ﭼﻮ زﯾﺒﺎ ﭘﯿﮑﺮی از ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﺎن درو ﭘﯿﺪا
3
روزﮔﺎری ﮐﻪ رﺧﺖ ﻗﺒﻠﻪی ﺟﺎن ﺑﻮد ﻣﺮا
روی دل ﺗﺎﻓﺘﻪ از هﺮ دو ﺟﮫﺎن ﺑﻮد ﻣﺮا
4
ﮔﺮ ﺑﮫﻢ ﻣﯽزدم اﻣﺸﺐ ﻣﮋهی ﭘﺮ ﻧﻢ را
آب ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ زدن ﻋﺎﻟﻢ را
5
ﻣﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﻢ ای ﺷﻮخ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﺎ را
ﮔﺪای ﮐﻮی ﺗﻮام هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﻣﺎ را
6
ﺑﺮ رخ ﭘﺮ ﻋﺮق ﻣﮑﺶ ﺳﻨﺒﻞ ﻧﯿﻢ ﺗﺎب را
در ﻇﻠﻤﺎت ﮔﻢ ﻣﮑﻦ ﭼﺸﻤﻪی آﻓﺘﺎب را
7
ﺟﮫﺎن آرا ﺷﺪی ﭼﻮن ﻣﺎه و ﻧﻨﻤﻮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را
ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ای ﺳﯿﻢ ﺗﻦ زﯾﻦ ﻏﺼﻪ ﺧﻮاهﻢ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮد را
8
زﻟﻒ و ﻗﺪ راﺳﺖ ای ﺑﺖ ﺳﺮﮐﺶ ﭼﺸﻢ و رﺧﺖ راﺳﺖ ای ﮔﻞ رﻋﻨﺎ
ﺳﻨﺒﻞ و ﺷﻤﺸﺎد هﻨﺪو ﭼﺎﮐﺮ ﻧﺮﮔﺲ و ﻻﻟﻪ ﺑﻨﺪه و ﻻﻻ
9
ﺑﻪ اﻓﺴﻮن ﻣﺤﻮ ﮐﺮدی ﺷﮑﻮههﺎی ﺑﯿﮑﺮاﻧﻢ را
ﺑﮫﺮﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ای ﻧﻮش ﻟﺐ ﺑﺴﯽ زﺑﺎﻧﻢ
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10
ای ز دل رﻓﺘﻪ ﮐﻪ دی ﺳﻮﺧﺘﯽ از ﻧﺎز ﻣﺮا
دارم اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﺎز ﻣﺮا
11
ﺑزم ﭘﺮ ﻓﺘﻨﻪ از آن ﻃﺮز ﻧﮕﺎهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﻓﺘﻨﻪ در ﺧﺎﻧﻪ آن ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
12
رﺧﺶ در ﻏﯿﺮ و ﭼﺸﻢ اﻟﺘﻔﺎﺗﺶ در ﻣﻦ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
هزارش ﻣﺼﻠﺤﺖ درهﺮ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﮐﺮدﻧﺴﺖ اﻣﺸﺐ
13
ﺧﯿﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺲ در ﺟﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﺟﺎﻧﯿﮫﺎ دو ﺟﺎﻧﻢ در ﺗﻨﺴﺖ اﻣﺸﺐ
14
دﯾﺸﺒﺶ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﺑﺎ رخ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب
آن ﭼﻨﺎن ﻓﺮخ ﺷﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاب
15
ﺑﺎ رﻗﯿﺐ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻏﻤﮑﺪه را در زد و رﻓﺖ
در ﻧزد آﺗﺶ ﻏﯿﺮت ﺑﻪ دﻟﻢ در زد و رﻓﺖ
16
ﮐﺪام ﺳﺮو ز ﺳﻨﺒﻞ ﻧﮫﺎده ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮده دل ز ﺗﻮ ای دﻟﺒﺮان ﺷﮫﺮ ﻓﺪاﯾﺖ
17
اﯾﻦ ﭼﻪ ﭼﻮﮔﺎن ﺳﺮ زﻟﻒ و ﭼﻪ ﮔﻮی ذﻗﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﺮﮐﺎﻧﻪ ﻗﺒﺎﭘﻮﺷﯽ و ﻟﻄﻒ ﺑﺪن اﺳﺖ
18
دوﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ز ﺣﺪ ﺑﯿﺮوﻧﺴﺖ
دﺷﻤﻨﻢ ﻧﯿز ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ز ﺷﺮح اﻓزون اﺳﺖ
19
آن ﭼﻪ هﺮ ﺷﺐ ﺑﮕﺬرد از ﭼﺮخ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻨﺴﺖ
و آن ﭼﻪ آن ﻣﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺬرد ﯾﺎد ﻣﻨﺴﺖ
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20
ﺷﺐ ﯾﻠﺪای ﻏﻤﻢ را ﺳﺤﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺮﯾﻪهﺎی ﺳﺤﺮم را اﺛﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
21
ﺑﻪ ﻋزم رﻗﺺ ﭼﻮ آن ﻓﺘﻨﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ز ﻟﺐ ﻏﯿﺐاﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
22
ﺑﯽﭘﺮده ﺑﺮآﺋﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺧﻠﺪ از هﻮس آﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ
23
اﻣﺸﺐ دﮔﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﺷﺮاﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺎ روز ﭘﺮدهﺳﻮز ﺣﺠﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
24
ای ﭘﺮی ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺖ دﯾﻮاﻧﻪ اﯾﺴﺖ
هﺮ ﮔﻠﯽ را ﺑﻠﺒﻠﯽ هﺮ ﺷﻤﻊ را ﭘﺮواﻧﻪ اﯾﺴﺖ
25
اﻣﺸﺐ ای ﺷﻤﻊ ﻃﺮب دوﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﺨﺎﻧﻪی ﺗﻮﺳﺖ
هﺠﺮ ﺑﺎل و ﭘﺮﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪی ﺗﻮﺳﺖ
26
ﺣﺴﻦ ﭘﺮی ﺟﻠﻮه ﮐﺮد دﯾﻮ ﺟﻨﻮﻧﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ای دل ﺑﺪﺧﻮاه ﻣﻦ ﻣﮋده ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻢ ﮔﺮﻓﺖ
27
ﺗﯿﺮ او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮا ﭘﺮدهی دل ﻣﺎوا داﺷﺖ
ﺧﯿﻤﻪی ﺻﺒﺮ ﻣﻦ دل ﺷﺪه را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ
28
ﭼﻮن ﺗﻮ ﺳﺮوی در ﺟﮫﺎن ای ﻧﺎزﻧﯿﻦ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺪ هزاران ﺳﺮو هﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ
29
ﺧﻂ ز رﺧﺖ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ای ﮔﻞ ﺑﺲ اﺳﺖ
وﻗﺖ ﻧﻮازش رﺳﯿﺪ ﻧﺎز و ﺗﻐﺎﻓﻞ ﺑﺲ اﺳﺖ
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30
ﮔﻞ ﭼﮫﺮهای ﮐﻪ ﻣﺮغ دﻟﻢ ﺻﯿﺪ دام اوﺳﺖ
زﻟﻔﺶ ﺑﻨﻔﺸﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺒﻞ ﻏﻼم اوﺳﺖ
31
ﻣﻄﺮب ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮی و اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
وﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ در رگ و ﭘﯽ ﭼﻨﮓ و ﭼﻐﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
32
ﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻤﻨﺪت دل ﮐﯿﺴﺖ
ور ﮐﻨﯽ ﺟزم ﮐﻪ ﻣﮫﺮ ﺗﻮ در آب و ﮔﻞ ﮐﯿﺴﺖ
33
ﺳﺎﻟﮫﺎ از ﭘﯽ وﺻﻞ ﺗﻮ دوﯾﺪم ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
ﺑﺎرهﺎ در ره هﺠﺮ ﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
34
ﮔﺮ ﺑﻪ دردم ﻧﺮﺳﺪ آن ﺑﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﭼﻪ ﻋﻼج
ور ﮐﺸﺪ ﺳﺮ ز ﻋﻼج ﻣﻦ ﺑﯽ دل ﭼﻪ ﻋﻼج
35
ای ﺗﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺷﻮﺧﯽ و ﺳﺮاﭘﺎی ﺗﻮ ﺷﻮخ
ﺟﻠﻮهی ﺷﻮخ ﺗﻮ رﻋﻨﺎ ﻗﺪ رﻋﻨﺎی ﺗﻮ ﺷﻮخ
36
آﺧﺮ ای ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺴﻞ ﯾﺎران ﺑﻪ ﯾﺎران اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
دوﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
37
ﻣﮫﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ رﺧﺶ ﻧﻮر دﯾﺪهی ﻣﻦ ﺑﻮد
ز دﯾﺪه رﻓﺖ و ﻣﺮا ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﭼﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻮد
38
دﯾﺸﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺒﺖ ﻟﺐ ﺟﺎم ﺷﺮاب ﺑﻮد
ﺑﺮ آﺗﺶ ﺣﺴﺪ دل ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺒﺎب ﺑﻮد
39
ﺧﺒﺮ از رﻓﺘﻦ آن ﺳﺮو رواﻧﻢ ﻣﺪهﯿﺪ
ﺑﯿﺨﻮدم ﻣﻦ ﺧﺒﺮ از رﻓﺘﻦ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺪهﯿﺪ
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40
ز ﺧﻮاب دﯾﺪه ﮔﺸﺎد وز رخ ﻧﻘﺎب ﮐﺸﯿﺪ
هزار ﺗﯿﻎ ز ﻣﮋﮔﺎن ﺑﺮآﻓﺘﺎب ﮐﺸﯿﺪ
41
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻤﭽﻮ ﮔﻞ آن ﺑﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯽرود
ﮔﺮ ز ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽروم ﮐﺎر ز دﺳﺖ ﻣﯽرود
42
دﻟﯽ دارم ﮐﻪ از ﺗﻨﮕﯽ درو ﺟز ﻏﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
ﻏﻤﯽ دارم ز دﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
43
زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﺘﺎن ﯾﮑﺪم ﻣﺒﺎد
هﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪارد زﻧﺪه در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎد
44
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﮋدهی وﺻﻞ از در و دﯾﻮار ﻣﯽآﯾﺪ
دﻟﻢ هﻢ ﻣﯿﻄﭙﺪ اﻟﻠﻪ اﻣﺸﺐ ﯾﺎر ﻣﯿﯿﺪ
45
ﺟﻮﻻن ﺳﻤﻨﺪی ﮐﺎن ﭘﺮی در زﯾﺮ ران دارد ﺳﺒﮏ
ﺑﻪ رو ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻟﺮزم ﮐﻪ ﺑﺎری ﺑﺲ ﮔﺮان دارد
46
ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﻮه ﮐﻦ ﮐزوی اﻟﻤﮫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
هﻨﻮز از ﮐﻮه ﺗﺎ دم ﻣﯿزﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
47
ﭼﻮ ﻏﺎﻓﻞ از اﺟﻞ ﺻﯿﺪی ﺳﻮی ﺻﯿﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﻮﯾﺸﻢ در آن ﮐﻮ ﯾﺎد ﻣﯽآﻣﺪ
48
روز ﻣﺤﺸﺮ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
دل ﺟﺪا ﺷﮑﺮ ﺗﻮ و دﯾﺪه ﺟﺪا ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
49
دل وﺟﺎن و ﺳﺮو ﺗﻦ ﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺪای ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻔﺎی ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ
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50
ﭼﻨﺪ ﻋﻤﺮم در ﺷﺐ هﺠﺮان ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﮕﺬرد
ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ از ﻋﻤﺮی ﮐﻪ در ﻏﻢ ﺑﮕﺬرد
51
ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ را ﻣﺘﺎﻋﯽ ﺑﮫﺘﺮ ز ﻧﺎز ﺑﺎﺷﺪ
از ﻋﺸﻮه ﮔﻔﺖ آری ﮔﺮ ﻋﺸﻖﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ
52
زاهﺪان ﻣﻨﻊ ز دﯾﺮ و ﻣﯽ ﻧﺎﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﮐﻮﺛﺮ و ﺧﻠﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﺬاﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
53
ﺳﯿﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎدم داﺷﺖ ﮔﺎهﯽ از ﻧﮕﺎه ﺧﻮد
ﻓﻐﺎن ﮐز ﭼﺸﻢ او آﺧﺮ ﻓﺘﺎدم از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد
54
آن ﭘﺮی ﺑﮕﺬﺷﺖ و ﺳﻮی ﻣﺎ ﻧﮕﺎهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد
ﮐﺸﺖ در ره ﺑﯽﮔﻨﺎهﯽ را و آهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد
55
ﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﺑﺒﺎم آی و ز رخ ﭘﺮده ﺑﺮاﻧﺪاز
آوازه ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ زن و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز
56
آﻓﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﮕﻪ زان ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎز
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎرم ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎز
57
آﺧﺮ ای ﺑﯽرﺣﻢ ﺣﺎل ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
ﺣﺮف ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺤﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
58
آن ﻗﺪر ﺷﻮق ﮔﻞ روی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
آن ﻗﺪر دﻏﺪﻏﻪ از ﺧﻮی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
59
ﺑﻪ هﺠﺮان ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺧﻮ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻪ روی او دﯾﺪم
ﮐﻤﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﮕﺴﺴﺘﻢ ز ﻧﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪم
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60
ای ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺎﻻی ﺗﻮ ﻣﻦ
ای ﺳﺮاﭘﺎ ﻧﺎز ﻗﺮﺑﺎن ﺳﺮاﭘﺎی ﺗﻮ ﻣﻦ
61
ﺑﺎ او ﺷﺒﯽ از دﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺧﺮاب آﯾﻢ ﺑﺮون
او ﺑﺮﻗﻊ ﺷﺮم اﻓﮑﻨﺪ ﻣﻦ از ﺣﺠﺎب آﯾﻢ ﺑﺮون
62
روز ﻣﻦ زان زﻟﻒ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺳﯿﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن
ﺣﺎل ﻣﻦ زان ﺧﺎل ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺗﺒﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن
63
ﮔﺮﭼﻪ در دﯾﺪهیﺗﺮ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﻨﺎی ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
64
ای ﺳﺮو ﮔﻠﻨﺪام ﮐﻪ داری ﮐﻤﺮ از ﻣﻮ
ﺑﺮ ﻣﻮ ﮐﻤﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮕﺮ از ﻣﻮ
65
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ز ﺧﻮد اﻓﺘﺎدﮔﺎن داری ﺧﺒﺮ ﯾﺎ ﻧﻪ
ز دور اﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪی ﻣﺎ در دﻟﺖ دارد اﺛﺮ ﯾﺎ ﻧﻪ
66
ﺳﺎﻗﯿﺎ ﭼﻮن ﺟﺎم ﺟﻤﺸﯿﺪی ﭘﺮ از ﻣﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ دم ﻓﮑﺮ ﺑﺮﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
67
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻏﻤزه راﻧﯽ ﭼﻮ روم ﺑﻪ ﻋﺸﻮه ﺧﻮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎز داد ﯾﺎد اﯾﻦ هﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎﻧﯽ
68
رﻓﺘﯽ و رﻓﺖ ﺑﯽرﺧﺖ از دﯾﺪه روﺷﻨﯽ
در دﯾﺪه ﻣﺎﻧﺪ اﺷﮑﯽ و آن ﻧﯿز رﻓﺘﻨﯽ
69
ﺳﺎرﺑﺎن ﺑﺮ ﻧﺎﻗﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﻤﻠﯽ
ﭼﻮن ﺟﺮس ز اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺑﺮ ﻣﯿﻄﭙﺪ ﻧﺎﻻن دﻟﯽ
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70
ﺑﺎز ای دل ﺷﻮراﻧﮕﯿز رو ﺳﻮی ﮐﺴﯽ داری
ﭼﺸﻢ از هﻤﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺴﯽ داری
71
اﯾﻦ ﻃﻠﻌﺖ و رﺧﺴﺎر ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ داری
اﯾﻦ ﻗﺎﻣﺖ و رﻓﺘﺎر ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ داری
72
ﺻﻮرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺳﯿﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﻮﺋﯽ
در ﺟﺴﻢ ﭘﺎک ﺣﻮر اﺳﺖ روح ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻮﺋﯽ
73
در ﺳﯿﺮ ﭼﻤﻦ دﯾﺪم ﺳﺮو ﭼﻤﻦ آراﺋﯽ
زﯾﺒﺎ ﺗﻦ و اﻧﺪاﻣﯽ رﻋﻨﺎ ﻗﺪ و ﺑﺎﻻﺋﯽ
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ای ﮔﻮهﺮ ﻧﺎم ﺗﻮ ﺗﺎج ﺳﺮ دﯾﻮانهﺎ
ذﮐﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻋﻨﻮان آراﯾﺶ ﻋﻨﻮانهﺎ
در ورﻃﻪی ﮐﻔﺮ اﻓﺘﺪ اﻧﺲ و ﻣﻠﮏ ار ﻧﺒﻮد
از ﺣﻔﻆ ﺗﻮ ﺗﻌﻮﯾﻀﯽ در ﮔﺮدن اﯾﻤﺎﻧﮫﺎ
ای ﮐﻌﺒﻪی ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن درﯾﺎب ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﺎﯾﺪ
ﻣﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﮔﻢ ره از ﻃﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎنهﺎ
ﺟﺎن رﺧﺶ ﻃﺮب ﺗﺎزد ﭼﻮن وﻟﻮﻟﻪ اﻧﺪازد
ﻏﺎرت ﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ رد ﻗﺎﻓﻠﻪی ﺟﺎنهﺎ
ﺷﺪ در ره او ﺟﺴﻤﻢ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ز ﺧﻮﺑﺎن ﺑﻮد
اﯾﻦ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﯽﻟﻨﮕﺮ ﭘﺮوردهی ﻃﻮﻓﺎنهﺎ
آن اﺑﺮ ﮐﺮم ﮐز ﻓﯿﺾ ﻣﺸﺘﺎق ﺧﻄﺎ ﺷﻮﺋﯿﺴﺖ
ﺣﺎﺷﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد در هﻢ ز آﻻﯾﺶ داﻣﺎنهﺎ
ﭼﻮن ﻣﺤﺘﺸﻢ از دردش ﻣﯽﮐﺎهﻢ و ﻣﯽﺧﻮاهﻢ
رﻧﺠﻮری ﺧﻮد در ﺧﻮد ﻣﮫﺠﻮری درﻣﺎنهﺎ
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درﺧﺸﺎن ﺷﯿﺸﻪای ﺧﻮاهﻢ ﻣﯽ رﺧﺸﺎن در و ﭘﯿﺪا
ﭼﻮ زﯾﺒﺎ ﭘﯿﮑﺮی از ﭘﺎی ﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﺎن درو ﭘﯿﺪا
ﺻﺒﺎزان در ﭼﻮ ﻧﺎﯾﺪ دﯾﺪهام ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻪ ﺑﺤﺮﺳﺖ اﯾﻦ
ﮐﻪ هﺮ ﮔﻪ ﺑﺎد ﻧﻨﺸﯿﻨﺪ ﺷﻮد ﻃﻮﻓﺎن درو ﭘﯿﺪا
ﺳﯿﻪ اﺑﺮﯾﺴﺖ ﭼﺸﻤﻢ در هﻮای هﺎﻟﻪی ﺧﻄﺶ
ﻋﻼﻣﺘﮫﺎی ﭘﯿﺪا ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺎران درو ﭘﯿﺪا
ﭼﻮ ﮔﯿﺮم ﭘﯿﺶ روﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪم هﺮ دﯾﺪه درﯾﺎﺋﯽ
ز ﻋﮑﺲ ﭼﯿﻦ زﻟﻔﺶ ﻣﻮج ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن درو ﭘﯿﺪا
ﺗﻨﯽ از اﺳﺘﺨﻮان و ﭘﻮﺳﺖ دارم دل درو ﻇﺎهﺮ
ﭼﻮ ﻓﺎﻧﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﺗﺶ ﭘﻨﮫﺎن درو ﭘﯿﺪا
ﭘﺮ از ﺟﺪول ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪی آﯾﯿﻨﻪی روﯾﺶ
ﮐﻪ داﯾﻢ هﺴﺖ ﻋﮑﺲ آن ﺻﻒ ﻣﮋﮔﺎن درو ﭘﯿﺪا
ﮐﻒ ﭘﺎﯾﺶ ﮐﻪ ﺑﻮﺳﺪ ﻣﺤﺘﺸﻢ و ز ﺧﻮد رود هﺮدم
ز ﺟﺎن آﺋﯿﻨﻪای دان ﺻﻮرت ﺑﯿﺠﺎن درو ﭘﯿﺪا
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روزﮔﺎری ﮐﻪ رﺧﺖ ﻗﺒﻠﻪی ﺟﺎن ﺑﻮد ﻣﺮا
روی دل ﺗﺎﻓﺘﻪ از هﺮ دو ﺟﮫﺎن ﺑﻮد ﻣﺮا
ﭼﻨﺪ روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدای ﺗﻮ ﺟﺎن ﻣﯽدادم
ﺣﺎﺻﻞ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ هﻤﺎن ﺑﻮد ﻣﺮا
ﯾﺎدﺑﺎد آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻮﺗﮕﻪ وﺻﻠﺖ ﺷﺐ و روز
دل ﺳﺮا ﭘﺮدهی ﺻﺪ راز ﻧﮫﺎن ﺑﻮد ﻣﺮا
ﯾﺎدﺑﺎد آن ﮐﻪ ﭼﻮ آﻏﺎز ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮐﺮدی
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺻﺪ زﻣزﻣﻪ در زﯾﺮ زﺑﺎن ﺑﻮد ﻣﺮا
ﯾﺎد ﺑﺎد آن ﮐﻪ ﭼﻮ ﻣﯽﺷﺪ ﺳﺮت از ﺑﺎده ﮔﺮان
دوش ﻣﻨﺖ ﮐﺶ آن ﺑﺎر ﮔﺮان ﺑﻮد ﻣﺮا
ﯾﺎد ﺑﺎد آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺗﻮ ﺷﺒﮫﺎی دراز
ﭘﺎﺳﺒﺎن ﻣﺮدم ﭼﺸﻢ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﻣﺮا
ﯾﺎد ﺑﺎد آن ﮐﻪ دﻣﯽ ﮔﺮ ز درت ﻣﯽرﻓﺘﻢ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﮕﺎن ﺗﻮ ﺿﻤﺎن ﺑﻮد ﻣﺮا
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ﮔﺮ ﺑﮫﻢ ﻣﯽزدم اﻣﺸﺐ ﻣﮋهی ﭘﺮ ﻧﻢ را
آب ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ زدن ﻋﺎﻟﻢ را
ﺳﻮز دﯾﺮﯾﻨﻪام از وﺻﻞ ﻧﺸﺪ ﮐﻢ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ اﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ درﯾﻦ داغ ﮐﮫﻦ ﻣﺮهﻢ را
آن ﭘﺮی ﭼﮫﺮه ﻣﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﺪارد از ﺟﻮر
ورﻧﻪ ﺑﺮ ﺑﺎد دهﺪ ﺧﺎک ﺑﻨﯽآدم را
ای ﺗﻮ را ﺷﯿﺮدﻟﯽ در ﺧﻢ هﺮ ﻣﻮی ﺑﻪ ﺑﻨﺪ
ﻗﯿﺪ هﺮ ﺻﯿﺪ ﻣﮑﻦ زﻟﻒ ﺧﻢ اﻧﺪر ﺧﻢ را
ﺑﻨﺸﯿﻦ در ﺣﺮم ﺧﺎص دل ای دوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ
دور دارم ز رﺧﺖ دﯾﺪهی ﻧﺎﻣﺤﺮم را
ﺑﺎددر ﺑزم ﻏﻤﻢ ﻧﺸﻪای از درد ﻧﺼﯿﺐ
ﮐﻪ در آن ﻧﺸﻪ ز ﺷﺎدی ﻧﺸﻨﺎﺳﻢ ﻏﻢ را
ﺧﻮاهﯽ اﮐﺴﯿﺮ ﺑﻘﺎ ﻣﺤﺘﺸﻢ از دﺳﺖ ﻣﺪه
ﺳﺎﻏﺮ دم ﺑﻪ دم و ﺳﺎﻗﯽ ﻋﯿﺴﯽ دم را
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ﻣﺒﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﮐﻢ ای ﺷﻮخ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻣﺎ را
ﮔﺪای ﮐﻮی ﺗﻮام هﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﯿﻦ ﻣﺎ را
هﻨﻮز ﺳﺠﺪهی آدم ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﻣﻠﮏ
ﮐﻪ ﺑﻮد ﮔﺮد ﺳﺠﻮد ﺗﻮ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ ﻣﺎ را
ﮔﺬر ﺑﻪ ﺗﺮﺑﺖ ﻣﺎ ﯾﺎر ﮐﻤﺘﺮ از هﻤﻪ ﮐﺮد
ﮔﻤﺎن ﺑﯿﺎری او ﺑﻮد ﺑﯿﺶ ازﯾﻦ ﻣﺎ را
ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎری ﻣﺎ ﻧﺎﯾﺪ آن ﻣﺴﯿﺢ ﻧﻔﺲ
اﮔﺮ ﺑﻮد ﯾﺪ ﺑﯿﻀﺎ در آﺳﺘﯿﻦ ﻣﺎ را
ﻃﺒﯿﺐ ﻣﺎ ﮐﻪ دﻣﺶ ﭘﺎس روح ﻣﯽدارد
ﭼﻪ ﺣﮑﻤﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽدارد اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎ را
ﻧﮕﯿﻦ ﺧﺎم ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﮔﻮهﺮ دل و ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺣﺮف وﻓﺎ ﻧﻘﺶ آن ﻧﮕﯿﻦ ﻣﺎ را
ﺑﻼﮔزﯾﻨﯽ ﻣﺎ اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﺪا ﻧﺪاده دل ﻋﺎﻓﯿﺖ ﮔزﯾﻦ ﻣﺎ را
ﮔﻨﺎه ﯾﮏ ﻧﻔﺲ آن ﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ از ﻣﺎ دﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺮد در آن زﻟﻒ ﻋﻨﺒﺮﯾﻦ ﻣﺎ را
ز آه ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﯽ ﻓﺘﺎده ﺑﻮد اﻣﺸﺐ
ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺑﻪ هﻤﻨﺸﯿﻦ ﻣﺎ را
ﺑﯿﺎر ﭘﯿﮏ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻧﮫﻔﺘﻪ ﻓﺮﺳﺖ
ﮐﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎن ﻃﺮﯾﻘﻨﺪ در ﮐﻤﯿﻦ ﻣﺎ را
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ﺑﺮ رخ ﭘﺮ ﻋﺮق ﻣﮑﺶ ﺳﻨﺒﻞ ﻧﯿﻢ ﺗﺎب را
در ﻇﻠﻤﺎت ﮔﻢ ﻣﮑﻦ ﭼﺸﻤﻪی آﻓﺘﺎب را
ﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﯿﺎ ﻣﻘﯿﺪی ﺑﺮﻗﻌﯽ از ﺣﺠﺎب ﮐﻦ
ﭘﺮدهی رخ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ او ﺑﺎد ﺑﺮد ﻧﻘﺎب را
ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻓﺮاق را وﻋﺪهی ﺧﺎم ﺗﺮ ﻣﺪه
رﺳﻢ ﮐﺠﺎﺳﺖ دم ﺑﻪ دم آب زدن ﮐﺒﺎب را
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺮ ﮔﻢ و ﺟﺎن ﺑﻪ ﻋﺬاب ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﺮ ﺳﺮم آی و از ﺳﺮم ﺑﺎز ﮐﻦ اﯾﻦ ﻋﺬاب را
ﮔﺸﺘﻪ ﺣﺠﺎب ﻋﺎرﺿﺖ زﻟﻒ و ﻧﺴﯿﻢ ﺑﯽﺧﺒﺮ
آه ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﻃﺮف اﯾﻦ ﺣﺠﺎب را
ﺗﺎ دهﺪ از ﺗﻮ ﺟﺮاﺗﻢ رﺧﺼﺖ ﻧﯿﻢ ﺑﻮﺳﻪای
ﯾﮏ ﻧﻔﺴﮏ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﮐﻦ ﻧﺮﮔﺲ ﻧﯿﻢ ﺧﻮاب را
دی ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﮔﻔﺘﻤﺖ ﺑﻨﺪهی ﺗﻮﺳﺖ ﻣﺤﺘﺸﻢ
روی ز ﺑﻨﺪه ﺗﺎﻓﺘﯽ ﺑﻨﺪهام اﯾﻦ ﻋﺘﺎب را
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ﺟﮫﺎن آرا ﺷﺪی ﭼﻮن ﻣﺎه و ﻧﻨﻤﻮدی ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد را
ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ای ﺳﯿﻢ ﺗﻦ زﯾﻦ ﻏﺼﻪ ﺧﻮاهﻢ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺧﻮد را
ﺑﯿﺎ ﺑﺮ ﺑﺎم و ﺑﺎ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﺨﻦ زان ﻟﻌﻞ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﮐﻦ
ﮐﻪ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ ﮐﺸﺘﻦ ﺑﯽ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را
ﻣﻦ از دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﺗﯿﻎ زﺑﺎن ﺑﺎ ﭼﺮخ ﺧﻮاهﻢ زد
ﺗﻮ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎش و ﺑﺮ ﺗﯿﻎ زﺑﺎن ﻣﻦ ﻣزن ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﮫﺪی ﮐﻪ در ﻋﮫﺪ از ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺴﺘﻪای ﻣﺸﮑﻦ
ﺑﻪ ﺑﺪ ﻋﮫﺪی ﻣﮕﺮدان ﺷﮫﺮهای ﭘﯿﻤﺎن ﺷﮑﻦ ﺧﻮد را
در آﻏﻮش ﺧﯿﺎﻟﺖ ﻣﯽﻃﭙﻢ ﺣﺎﻟﻢ ﭼﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻢ در آﻏﻮش ﺗﻮ ای ﻧﺎزک ﺑﺪن ﺧﻮد را
ورم ﺻﺪ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ ﺷﺒﮫﺎی ﺗﻨﮫﺎﺋﯽ
ﺗﺼﻮر ﺑﺎ ﺗﻮ در ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ای ﮔﻞ ﭘﯿﺮهﻦ ﺧﻮد را
ﮐﻨﻢ ﭼﻮن ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻃﻮﻃﯽ زﺑﺎﻧﯿﮫﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﻨﻢ
ﺑﮕﺮد ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮ ای ﺷﯿﺮﯾﻦ دهﻦ ﺧﻮد را
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زﻟﻒ و ﻗﺪ راﺳﺖ ای ﺑﺖ ﺳﺮﮐﺶ ﭼﺸﻢ و رﺧﺖ راﺳﺖ ای ﮔﻞ رﻋﻨﺎ
ﺳﻨﺒﻞ و ﺷﻤﺸﺎد هﻨﺪو ﭼﺎﮐﺮ ﻧﺮﮔﺲ و ﻻﻟﻪ ﺑﻨﺪه و ﻻﻻ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻇﺎهﺮ ﻣﻌﺠز ﻟﻌﻠﺖ ز آﺗﺶ ﺳﻮزان ﭼﺸﻤﻪی ﺣﯿﻮان
ﮐﺮده هﻮﯾﺪا ﺻﻨﻊ ﺟﻤﺎﻟﺖ در ﮔﻞ ﺳﻮری ﻋﻨﺒﺮ ﺳﺎرا
آﺗﺶ آهﻢ ز آﺗﺶ روﯾﺖ ﺳﯿﻞ ﺳﺮﺷﮕﻢ ﺑﯿﻤﻪی روﯾﺖ
اﯾﻦ ز درون زد ﺷﻌﻠﻪ ﺑﮕﺮدون وان ز ﺑﺮون ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺛﺮﯾﺎ
ﻣﺤﻮ ﺳﺘﺎدﻧﺪ ﻋﺎﺑﺪ و زاهﺪ ﻣﺴﺖ ﻓﺘﺎدﻧﺪ راﮐﻊ و ﺳﺎﺟﺪ
دوش ﮐﻪ اﻓﮑﻨﺪ در ﺻﻒ رﻧﺪان ﺟﺎم هﻼﻟﯽ ﺷﻮر ﻋﻼﻻ
وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐز ﺗﻪ دل ﺷﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮدون ﻧﻌﺮهی ﻣﺴﺘﺎن
ﭘﺮده درﯾﺪی ﮔﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪی ﺷﻤﻊ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﺑﺎﻧﮓ ﺳﻤﻌﻨﺎ
ﻣﺎﯾﻪی دوﻟﺖ ﭘﺎﯾﻪی رﻓﻌﺖ ﻧﻘﺪ هﺪاﯾﺖ ﮔﻨﺞ ﺳﻌﺎدت
هﺴﺖ در اﯾﻦ ره ای دل ﮔﻤﺮه داﻧﺶ داﻧﺎ داﻧﺶ داﻧﺎ
ﺣﺴﻦ ازل را ﺑﮫﺮ ﻃﻠﺒﮑﺎر هﺴﺖ ﻇﮫﻮری ﮐز رخ ﻣﻘﺼﻮد
ﭘﺮده ﺑﺮ اﻓﺘﺪ ﮔﺮ ﮐﻨﺪ از ﻣﯿﻞ وﺣﺶ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ
ﻣﺤﺘﺸﻢ اﮐﻨﻮن ﮐز ﮐﺸﺶ دل ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺬارم ﺟز ﺑﺪر او
ﭘﯿﺶ رﻗﯿﺒﺎن هﻤﭽﻮ ﻏﺮﯾﺒﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪادم ﺟز ﺑﻪ ﻣﺪارا
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ﺑﻪ اﻓﺴﻮن ﻣﺤﻮ ﮐﺮدی ﺷﮑﻮههﺎی ﺑﯿﮑﺮاﻧﻢ را
ﺑﮫﺮﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻮد ای ﻧﻮش ﻟﺐ ﺑﺴﯽ زﺑﺎﻧﻢ را
ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﺑﺮی ﻧﺎﻣﻢ وﻟﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﺪی ﺑﺎ ﻣﻦ
ﮐﻪ ﮔﻢ ﻣﯽﺧﻮاهﯽ از روی زﻣﯿﻦ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎﻧﻢ را
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮش دل ﺗﻮان ﺑﻮدن ﮐﻪ ﺑﮫﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﻧﻤﺎﺋﯽ دوﺳﺘﯽ و دوﺳﺖ داری دﺷﻤﻨﺎﻧﻢ را
ﮔﻤﺎﻧﻢ ﺑﻮد ﮐﺎﺧﺮ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻃﺮف ﺳﺎزی
ﺷﺪی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮش ﺗﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﺮدی ﮔﻤﺎﻧﻢ را
ﭼﻮ رﻧﺠﺎﻧﯿﺪ ﯾﺎران را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﺘﻮان ﻧﺸﺴﺖ اﯾﻤﻦ
ﺧﺒﺮ ﮐﻦ ای ﺻﺒﺎ زﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎری ﻧﮑﺘﻪ داﻧﻢ را
ﭼﻮ ﺑﻠﺒﻞ زان ﻧﮑﺮدم ﺑﺎز ﻣﯿﻞ ﮔﻠﺸﻦ ﮐﻮﯾﺖ
ﮐﻪ ﭼﻮن رﻓﺘﻢ ﺑﻪ زاﻏﺎن دادی ای ﮔﻞ آﺷﯿﺎﻧﻢ را
اﮔﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮد دل ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﺧﻮﺑﺎن
ﻣﻦ و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﯿﻦ آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻧﻢ را
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ای ز دل رﻓﺘﻪ ﮐﻪ دی ﺳﻮﺧﺘﯽ از ﻧﺎز ﻣﺮا
دارم اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﮑﻨﯽ ﺑﺎز ﻣﺮا
ﮐﺮدهام ﺧﻮی ﺑﻪ هﺠﺮان ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﻧﺎز اﮔﺮ
ﻋﺸﻖ ﻃﻐﯿﺎن ﮐﻨﺪ و دارد از آن ﺑﺎز ﻣﺮا
ﺑﺎﻃﻞ ﺳﺤﺮ ﻣﮕﺮ ورد زﺑﺎﻧﻢ ﮔﺮدد
ﮐﻪ ﻧﮕﮫﺪارد از آن ﭼﺸﻢ ﻓﺴﻮن ﺳﺎز ﻣﺮا
ﭼﺸﻢ از آن ﻏﻤزه اﮔﺮ دوش ﻧﻤﯽﺑﺴﺘﻢ زود
ﮐﺎر ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﺸﻮه ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺮا
ﭼﻪ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪای ای ﮔﻞ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﯽ
ﺟﯿﺐ ﺟﺎن ﭘﺎره ﺑﻪ آن ﻏﻤزهی ﻏﻤﺎز ﻣﺮا
ﭼﻮن ﻣﺤﺎﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﯾﺪ ز ﺗﻮ ﺟز ﺑﺪﻣﮫﺮی
ﻣﺒﺮ از راه ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻏﻠﻂ اﻧﺪاز ﻣﺮا
وﺻﻞ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ هﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ در آن ﮐﻮ ﺷﺐ ﺗﺎر
ﮐﻨﻢ اﻓﻐﺎن و ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ آواز ﻣﺮا
ﻟﻨﮕﺮ ﻣﮫﺮهی ﻃﺎﻗﺖ ﻣﮕﺮ اﯾﻤﻦ دارد
از ﺳﺒﮏ دﺳﺘﯽ آن ﺷﻌﺒﺪه ﭘﺮداز ﻣﺮا
ای ره ﻣﺤﺘﺸﻢ از ﺗﻮ زده ﻟﻌﻞ ﺗﻮ و ﮔﻔﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮف ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎم ﻃﻤﻊ ﺳﺎز ﺗﻮ را
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ﺑزم ﭘﺮ ﻓﺘﻨﻪ از آن ﻃﺮز ﻧﮕﺎهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﻓﺘﻨﻪ در ﺧﺎﻧﻪ آن ﭼﺸﻢ ﺳﯿﺎهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
دی ﮔﺮﯾﺒﺎن رد ﺣﺴﻦ ﻣﻪ ﮐﻨﻌﺎﻧﯽ ﺑﻮد
از ﺻﻔﺎ ﺗﺎﺑﺪه ﭘﻨﺠﻪی ﻣﺎهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
دوﺷﻢ از ﻋﺸﻖ ﻧﮫﺎن هﺮ ﮔﻮهﺮ راز ﮐﻪ ﺑﻮد
ﭘﯿﺶ آن ﺑﺖ هﻤﻪ در رﺷﺘﻪی آهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎزی ﻣﻦ ﮔﺮﻧﻪ ﮔﻤﺎن ﺑﺮده ﭼﺮا
ﮐﺎر ﭼﺸﻤﺶ هﻤﻪ دزدﯾﺪه ﻧﮕﺎهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺑﮫﺮ ﺿﺒﻂ ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﻪ ﮐﮫﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪام
ﻓﺘﻨﻪ از ﮔﯿﺴﻮی او ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺧﻮاهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺣﺴﻦ را اﯾﻦ هﻤﻪ ﺑﺮ آﺗﺶ رﺧﺴﺎرهی او
داﻣﻦ اﻓﺸﺎﻧﯽ از آن ﻃﺮف ﮐﻼهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﺎر ﮐﺸﺎن داﻣﻦ و در ﺑزم ﺧﺮوش
ﮐﻪ آﺳﺘﺎن روب ﮔﺪا داﻣﻦ ﺷﺎهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺑﺮ ﭼﻮ ﻣﻦ ﭘﺮ ﮔﻨﮫﯽ دم ﺑﻪ دم از ﮔﻮﺷﻪی ﭼﺸﻢ
ﻧﮕﻪ او اﺛﺮ ﻋﻔﻮ ﮔﻨﺎهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﭘﯿﮏ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻧﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﺎﺳﺖ ﭼﺮا
ﮐﻮه ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺗﻮﺑﯽ وزن ﭼﻮ ﮐﺎهﺴﺖ اﻣﺸﺐ
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رﺧﺶ در ﻏﯿﺮ و ﭼﺸﻢ اﻟﺘﻔﺎﺗﺶ در ﻣﻦ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
هزارش ﻣﺼﻠﺤﺖ درهﺮ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﮐﺮدﻧﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺑﺘﯽ ﮐز ﻏﻤزه هﺮ ﺷﺐ دﯾﮕﺮی را اﻓﮑﻨﺪ در ﺧﻮن
ﻧﮕﺎهﯽ ﮐﺮد و داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﺮﻣﻨﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺗﻦ و ﺟﺎﻧﻢ ﻓﺪای ﻧﺮﮔﺲ ﻏﻤﺎز او ﺑﺎدا
ﮐﻪ از ﻃﺮز ﻧﮕﺎهﺶ ﻓﺘﻨﻪ را ﺟﺎن در ﺗﻨﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺷﺮاب دهﺸﺘﻢ دﺳﺖ هﻮس ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽدارد
ز ﻧﻘﻞ وﺻﻞ ﮐﺎﻧﺪر ﺑزم ﺧﺮﻣﻦ ﺧﺮﻣﻦ اﺳﺐ اﻣﺸﺐ
ﮐﻨﺪ ﺑﺪﮔﻮﺋﯿﻢ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ و ﻣﻦ ﺑﺎزی دهﻢ ﺧﻮد را
ﮐﻪ دﯾﮕﺮ دوﺳﺖ در ﺑﻨﺪ ﻓﺮﯾﺐ دﺷﻤﻦ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
در اﺛﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ درد ﻣﻦ آن ﻋﺎرض اﻓزودن
ﺑﺮﯾﻦ ﮐز ﻋﺸﻘﻢ آﮔﻪ ﮔﺸﺘﻪ وﺟﮫﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
در آﻏﻮش ﺧﯿﺎﻟﺶ ﺟﺎن ﻏﻢ ﻓﺮﺳﻮده را ﺑﺎ او
ﺣﺠﺎب اﻧﺪر ﻣﯿﺎن ﻧﺎزﮐﺘﺮ از ﭘﯿﺮاهﻨﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ز ﺑزم ﺷﺤﻨﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺪا را ﺑﺮﻣﺨﯿزاﻧﻢ
ﮐﻪ ﻧﻘﺪ وﺻﻞ داﻣﻦ داﻣﻨﻢ در داﻣﻨﺴﺖ اﻣﺸﺐ
دو ﭼﺸﻢ ﻣﺤﺘﺸﻢ آﻣﺎﺟﮕﺎه ﺗﯿﺮ ﭘﯽ در ﭘﯽ
ز ﭘﺎس ﮔﻮﺷﮫﺎی ﭼﺸﻢ آن ﺻﯿﺪ اﻓﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
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ﺧﯿﺎﻟﺶ را ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻧﺲ در ﺟﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﻢ ﺟﺎﻧﯿﮫﺎ دو ﺟﺎﻧﻢ در ﺗﻨﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ هﺮ ﮐﻪ را ﺧﻮاﻧﺪ ﻧﮫﺎن آرد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آﺧﺮ
ﻣﺮا هﻢ ﺧﻮاﻧﺪه ﮔﻮﯾﺎ ﻧﺒﻮت ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺑﻪ ﮐﻒ ﺷﻤﺸﯿﺮ و رد ﺳﺮ ﺑﺎده ﭼﻨﺪ اﻏﯿﺎر را ﺟﻮﺋﯽ
ﻣﺮا هﻢ هﺴﺖ ﺟﺎﻧﯽ ﮐز ﻏﺮض ﺧﻮﻧﺨﻮردﻧﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ز ﺑﺪﻣﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ دﺳﺘﻢ اﻧﺪر ﮔﺮدن اﻓﮑﻨﺪی
اﮔﺮ ﻣﻦ ﺟﺎن ﺑﺮم ﺻﺪﺧﻮﻧﺖ اﻧﺪر ﮔﺮدﻧﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺳﺮی ﮐز ﺑﺎده ﺑﻮدی ﺑﺮ ﺳﺮ دوش ﺳﺮاﻓﺮازان
ﺑﻪ هﺸﯿﺎری ﻣﻦ اﻓﺘﺎده را در داﻣﻨﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ﺳﺮم ﮐﻮﺑﻨﺪ اﮔﺮ ﭼﻮن زر ﺑﮫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﮫﺮ او
ﮐﻪ دل اﺳﺮار آن ﻃﺮف ﻋﯿﺎر ﻣﺨزﻧﺴﺖ اﻣﺸﺐ
ز ﺑزم دوﺳﺖ ﻣﺤﺮوم از زﺑﺎن ﺧﻮد ﺷﺪم اﻣﺎ
ﭼﻪهﺎ درﺑﺎرهی ﻣﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن دﺷﻤﻦ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
از آن ﺧﻠﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺪ رﻗﯿﺐ از ﻟﻄﻒ ﻣﯿﺪوزی
هزارم ﺳﻮزن اﻟﻤﺎس در ﭘﯿﺮاهﻦ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
دﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﭘﯿﻤﺎ ﻣﯽ دﯾﺪار ای ﺳﺎﻗﯽ
ﮐﻪ ذوﻗﺶ ﺟﺮﻋﻪ ﺧﻮاه از ﺑﺎده ﻣﺮداﻓﮑﻦ اﺳﺖ اﻣﺸﺐ
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دﯾﺸﺒﺶ در ﺧﻮاب دﯾﺪم ﺑﺎ رخ ﭼﻮن آﻓﺘﺎب
آن ﭼﻨﺎن ﻓﺮخ ﺷﺒﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاب
ﺑﺴﺘﻪ آﺗﺶﭘﺎرهی ﻣﻦ ﺗﯿﻎ و ﻣﻦ ﺣﯿﺮان ﮐﻪ ﭼﻮن
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه آب
ﺧﺎﻧﻪهﺎ در ﺑﺎدﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ﭼﻪ از درﯾﺎی ﭼﺸﻢ
ﺧﯿﻤﻪهﺎ ﺑﯿﺮون زﻧﺪ ﺧﯿﻞ ﺳﺮﺷﮕﻢ ﭼﻮن ﺣﺒﺎب
ﺗﺎ ﻗﻀﺎ ﺑﺎزار ﺣﺴﻨﺖ ﮔﺮم ﮐﺮد از دﺳﺖ ﺗﻮ
آﻧﻘﺪر در آﺗﺶ اﻓﺘﺎدم ﮐﻪ اﻓﺘﺎد از ﺣﺴﺎب
ﺑﺤﺮ اﺷﮏ ﻣﻦ ﮐﻪ در ﻃﻮﻓﺎن دم از ﺧﻮن ﻣﯽزﻧﺪ
ﮔﺮ ﺳﺤﺎب اﻧﮕﯿز ﮔﺮدد ﺧﻮن ﺑﺒﺎرد از ﺳﺤﺎب
رﯾﺖ از هﻢ ﭘﯿﮑﺮم ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﺮا
ﻣﺎه ﺳﯿﻤﺎﺋﯽ ﭼﻮ ﺳﯿﻤﺎب اﻓﮑﻨﺪ در اﺿﻄﺮاب
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻣﺮغ دﻟﻢ ﺗﺎ ﺻﯿﺪ آن ﺧﻮنﺧﻮاره ﺷﺪ
ﺻﺪ ﻋﻘﻮﺑﺖ دﯾﺪ ﭼﻮن ﮔﻨﺠﺸﮏ در ﭼﻨﮓ ﻋﻘﺎب
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ﺑﺎ رﻗﯿﺐ آﻣﺪ و اﯾﻦ ﻏﻤﮑﺪه را در زد و رﻓﺖ
در ﻧزد آﺗﺶ ﻏﯿﺮت ﺑﻪ دﻟﻢ در زد و رﻓﺖ
ﺟﺴﺖ ﺑﺮﻗﯽ و ﺑﻪ ﺟﺎن ﻃﻤﻊ آﺗﺶ زد و ﺳﻮﺧﺖ
دی ﮐﻪ ﺳﺎﻏﺮ زده از ﮐﻠﺒﻪی ﻣﻦ ﺳﺮ زد و رﻓﺖ
آﺗﺸﯽ ﺳﺮ زد و ﺷﺪﺷﻤﻊ ﻃﺮب ﺧﺎﻧﻪی دل
ﻣﺮغ ﺟﺎن آﻣﺪ و ﮔﺮد ﺳﺮ او ﭘﺮ زد و رﻓﺖ
ﻣﯿزد او ﺧﻮد در ﺻﺤﺒﺖ ﭼﻮ ﻣﻦ از ﺑﯽﺻﺒﺮی
در ﺗﮑﻠﯿﻒ زدم ﺑﺮ در دﯾﮕﺮ زد و رﻓﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ در ﺳﺮ ﻣﺴﺘﯽ ﺷﻮﻣﺶ داﻣﻦﮔﯿﺮ
ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺳﺮ زد و داﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﺑﺮ زد و رﻓﺖ
آن ﮐﻪ ﺳﺎﻏﺮ زده از ﻣﺠﻠﺲ ﻏﯿﺮ آﻣﺪه ﺑﻮد
وه ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﻏﺮ زد و رﻓﺖ
آﺷﮑﺎرا ﺑﻪ رخ ﺧﺎﮐﯽ ﻣﻦ ﭘﺎی ﻧﮫﺎد
ﺳﮑﻪی ﻣﮫﺮ ﻣﻦ ﻏﻢ زده ﺑﺮ زر زد و رﻓﺖ
ﻣﻠﺘﻔﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺒﻞ ﺷﺪن ﺻﯿﺪ ﻧﺸﺪ
ﻧﺎوک اﻓﮑﻨﺪ و دوﯾﺪ از ﭘﯽ و ﺧﻨﺠﺮ زد و رﻓﺖ
ﮔﻔﺘﻤﺶ ﻣﺮغ دﻟﻢ راﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ رﺷﺘﻪی دراز
ﮔﺮهﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آن زﻟﻒ ﻣﻌﻨﺒﺮ زد و رﻓﺖ
داﻏﺪار ﺗﻮ ﭼﻨﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺳﻮزش ﻧﺮود
زان ﺗﻌﺎﻓﻞ ﮐﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪ اﺧﺘﺮ زد و رﻓﺖ
اﯾﻦ اﺑﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺪ دﮔﺮ آن آﻓﺖ ﺟﺎن
ﮐﻪ ره ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﯽ دل اﺑﺘﺮ زد و رﻓﺖ
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ﮐﺪام ﺳﺮو ز ﺳﻨﺒﻞ ﻧﮫﺎده ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮده دل ز ﺗﻮ ای دﻟﺒﺮان ﺷﮫﺮ ﻓﺪاﯾﺖ
ﻏﻢ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺧﻠﻞ در ﺧﺮام ﭼﺎﺑﮑﺖ ای ﮔﻞ
ز رهﮕﺬر ﮐﻪ در ﭘﺎﺧﻠﯿﺪه ﺧﺎرﺟﻔﺎﯾﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ز اﻇﮫﺎر ﻋﺸﻖ ﮐﺮده ﺧﻤﻮﺷﺖ
ﮐﻪ ﺣﺮف ﻣﮫﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﺮ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ز اداﯾﺖ
اﺷﺎرت ﮐﻪ ﺳﺮت را ﻓﮑﻨﺪه ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ
ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ راه ﻧﮕﻪ ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻒ رﺑﺎﯾﺖ
ﺳﻔﺎرش ﮐﻪ ﺗﻮ را راز دار ﮐﺮده ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن
ﮐﻪ ﻣﮫﺮ ﺣﻘﻪ راﺳﺖ ﻟﻌﻞ روح ﻓزاﯾﺖ
ﮔﮫﯽ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪی رو زﻟﻒ ﻣﯽﻧﮫﯽ ﮐﻪ ﺑﭙﻮﺷﺪ
ﺷﮑﺴﺘﻪ رﻧﮕﯽ رﺧﺴﺎر آﻓﺘﺎب ﺟﻼﯾﺖ
ﮔﮫﯽ ﺑﻪ ﺳﻨﺒﻞ ﻣﻮ دﺳﺖ ﻣﯿﮑﺸﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﺮدد
دﻟﯿﻞ ﻋﺎﺷﻘﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ زﻟﻒ دوﺗﺎﯾﺖ
ﺗﻮ از ﮐﺠﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻮی ﻋﺸﻖ ﮐﺴﯽ ﺟﺎ
ﺳﮓ ﺗﺼﺮف آن دﻟﺒﺮم ﮐﻪ ﺑﺮده ز ﺟﺎﯾﺖ
اﮔﺮ ﻧﻪ ﺟﺎذﺑﻪی ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺪی ﮐﻪ رﺳﺎﻧﺪی
ﻋﻨﺎن ﮐﺸﺎن ز دﯾﺎر ﺟﻔﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ وﻓﺎﯾﺖ
ﻣﺘﺎز ﮐﻢ ز ﻧﮑﻮﯾﺎن ﺳﻤﻨﺪ ﻧﺎز ﮐﻪ هﺴﺘﯽ
ﺗﻮ از ﺑﺮای ﯾﮑﯽ زار و ﺻﺪ هزار ﺑﺮاﯾﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﻪ ﺳﮓ ﺗﻮﺳﺖ راز ﺧﻮﯾﺶ ﻋﯿﺎن ﮐﻦ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺟﺮﯾﺪه ﺑﻪ آن ﮐﻮ روی دود ز ﻗﻔﺎﯾﺖ
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اﯾﻦ ﭼﻪ ﭼﻮﮔﺎن ﺳﺮ زﻟﻒ و ﭼﻪ ﮔﻮی ذﻗﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺗﺮﮐﺎﻧﻪ ﻗﺒﺎﭘﻮﺷﯽ و ﻟﻄﻒ ﺑﺪن اﺳﺖ
اﯾﻦ ﭼﻪ اﺑﺮوﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺷﺎرت ﻓﺮﻣﺎﺳﺖ
وﯾﻦ ﭼﻪ ﭼﺸﻤﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اهﻞ ﻧﻈﺮ در ﺳﺨﻨﺴﺖ
اﯾﻦ ﭼﻪ ﺧﺎﻟﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﮑﻦ ﻣﺸﮏ ﺧﺘﺎﺳﺖ
وﯾﻦ ﭼﻪ ﺟﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪاش در ﺷﮑﻨﺴﺖ
اﯾﻦ ﭼﻪ رﺧﺸﻨﺪه ﻋﺬار اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺮﺗﻮ آن
آه اﻧﺠﻢ ﺷﺮرم ﺷﻤﻊ هزار اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﭼﻪ ﻏﻤزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ز ﺑﯽﺑﺎﮐﯽ او
ﻣﺴﺖ و ﺧﻨﺠﺮ ﮐﺶ و ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺶ ﻣﺮدم ﻓﮑﻨﺴﺖ
وای ﺑﺮﺟﺎن اﺳﯿﺮان ﺗﻮ ﮔﺮ درﯾﺎﺑﻨﺪ
از ﻧﮕﻪ ﮐﺮدﻧﺖ آن ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻨﺴﺖ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺗﺎ ﺑﻮدت ﺟﺎن ﻣﺸﻮ از دوﺳﺖ ﺟﺪا
ﮐﺎﯾﻦ ﺟﺪاﺋﯽ ﺳﺒﺐ ﺗﻔﺮﻗﻪی ﺟﺎن و ﺗﻦ اﺳﺖ
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دوﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ ز ﺣﺪ ﺑﯿﺮوﻧﺴﺖ
دﺷﻤﻨﻢ ﻧﯿز ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ز ﺷﺮح اﻓزون اﺳﺖ
ﻣﻌﻨﯽ دوﺳﺘﯽ از ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮ ﻣﺴﺘﻐﻨﯽ اﺳﺖ
ﺻﻮرت دﺷﻤﻨﯽ آن ﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﭼﻮﻧﺴﺖ
داﻣﻦ ﻋﺼﻤﺖ ﮔﻞ ﭼﻮن دردا ز ﺻﺤﺒﺖ ﺧﺎر
اﺷﮏ ﺑﻠﺒﻞ ﻧﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﭼﺮا ﮔﻠﮕﻮﻧﺴﺖ
ﭘﺎی ﺧﺴﺮو اﮔﺮ از دﺳﺖ ﻃﻤﻊ در ﮔﻞ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻮه ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﻤﺮ از ﮔﺮﯾﻪ ﭼﺮا در ﺧﻮﻧﺴﺖ
وادی رﺷﮏ ﻣﻘﺎﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺑﻮاﻟﻌﺠﺒﯽ
ﻟﯿﻠﯽ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺻﺪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﺠﻨﻮن اﺳﺖ
دارد از دﺳﺖ رﻗﯿﺒﺎن دﻟﯽ از ﺑﯿﻢ دو ﻧﯿﻢ
ﺳﮓ ﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ز ﺣﯽ ﭘﯿﮏ ره هﺎﻣﻮن اﺳﺖ
ﺑﻮاﻟﮫﻮس راﺳﺖ ز ﺧﻮﺑﺎن ﻃﻤﻊ ﺑﻮس و ﮐﻨﺎر
ورﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮ ﻣﻤﻨﻮن اﺳﺖ
ﺗﺮﺳﻢ آﺧﺮ ﮐﻨﺪت ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻔﺘﻮن رﻗﯿﺐ
ﻓﻠﮏ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺮ رﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺤزون اﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﺸﻨﻮ و در ﻋﺬر ﺟﻔﺎهﺎ ﻣﺸﻨﻮ
ﺳﺨﻦ او ﮐﻪ ﯾﮏ اﻓﺴﺎﻧﻪ و ﺻﺪ اﻓﺴﻮﻧﺴﺖ
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آن ﭼﻪ هﺮ ﺷﺐ ﺑﮕﺬرد از ﭼﺮخ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻨﺴﺖ
و آن ﭼﻪ آن ﻣﻪ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺬرد ﯾﺎد ﻣﻨﺴﺖ
آن ﭼﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺎرهﺎ را ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺳﺎزد ﻣﺪام
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽهﺎی ﺻﺒﺮ ﺳﺴﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻨﺴﺖ
ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ز ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﺑﻼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻨﺎﺳﺖ
هﺠﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻠﯽ اﻣﺎ ﺑﺎﻣﺪاد ﻣﻨﺴﺖ
ﻣﯽﮔﺮﯾزد ﺻﯿﺪ از ﺻﯿﺎد ﯾﺎرب از ﭼﻪ رو
داﯾﻢ از ﻣﻦ ﻣﯽﮔﺮﯾزد آن ﮐﻪ ﺻﯿﺎد ﻣﻨﺴﺖ
ﻣﻦ ز در ﺑﯿﺮون و اهﻞ ﺑزم اﻧﺪر ﭘﯿﭻ و ﺗﺎب
ﮐﺎن ﭘﺮی را ﭼﺸﻢ ﺑﺮ در ﮔﻮش ﺑﺮداد ﻣﻨﺴﺖ
اﻣﺸﺒﻢ ﻣﺤﺮوم ازو اﻣﺎ ﺑﺴﯽ ﺷﺎدم ﮐﻪ ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﮔﻤﺎن دارد ﮐﻪ او در وﺣﺪت آﺑﺎد ﻣﻨﺴﺖ
از ﺷﻌﻒ هﺮ دم ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺳﻨﺠﯿﺪ و ﮔﻔﺖ
آن ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮔﻮر ﺧﺴﺮو ﮐﻨﺪ ﻓﺮهﺎد ﻣﻨﺴﺖ
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ﺷﺐ ﯾﻠﺪای ﻏﻤﻢ را ﺳﺤﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺮﯾﻪهﺎی ﺳﺤﺮم را اﺛﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
هﺴﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮن رﯾﺨﺘﻨﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﺮ
ﮔﺮﭼﻪ از ﻧﺎزﮐﯽ او را ﮐﻤﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻨﻤﺖ در ﺻﻒ ﺧﻮﺑﺎن ﮐﺎﻧﺠﺎ
از ﺗﺠﻠﯽ ﺟﻤﺎﻟﺖ دﮔﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻮر ﺣﻖ ز آﯾﻨﻪی روی ﺗﻮ داﯾﻢ ﭘﯿﺪاﺳﺖ
اﯾﻦ ﻗﺪر هﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺸﻪ ﺳﯿﻤﺮغ ﺷﺪ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻋﺸﻖ و هﻨﻮز
ﻃﺎﯾﺮ ﺑﺨﺖ ﻣﺮا ﺑﺎل و ﭘﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺲ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺟﺎن ﺑﺮم از وادی ﻋﺸﻖ
ﮐﻪ رهﻢ ﮔﻢ ﺷﺪه و راهﺒﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺎهﺪ ﺑﯽ ﮐﺴﯽ ﻣﺤﺘﺸﻢ اﯾﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ز درد
ﻣﺮده و ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ

www.gagesh.com

21
ﺑﻪ ﻋزم رﻗﺺ ﭼﻮ آن ﻓﺘﻨﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ز ﻟﺐ ﻏﯿﺐاﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﺑزم ﺷﻌﻠﻪی ﻧﺎز ﺑﺘﺎن ﺟﻠﻮه ﻓﺮوش
ﻓﺮو ﻧﺸﺴﺖ ﭼﻮ آن ﺳﺮو ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﻓﮑﺎر ﮔﺸﺖ ز ﺑﺲ آﻓﺮﯾﻦ ﻟﺐ ﮔﺮدون
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﻠﻮه ﭼﻮ آن ﺟﻠﻮهآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﮐﺮﺷﻤﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﺒﺎن ﻗﯿﺪ دﻟﮫﺎ ﮔﺸﺖ
ز ﺑﺎد ﺟﻠﻮه ﭼﻮ آن ﺟﻌﺪ ﻋﻨﺒﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺑﻼ ﺑﻪ زود ﻟﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺧﻨﺪان ﺷﺪ
اﮔﺮﭼﻪ دﯾﺮ ز اﺑﺮوی ﻧﺎز ﭼﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺑﻪ آرﻣﯿﺪﮔﯿﺶ ﮔﺮﭼﻪ ﺷﺪ ﻋزﯾﻤﺖ رﻗﺺ
ز ﺟﺎ ﻧﺨﺎﺳﺘﻪ آرام از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﭼﻮ داد ﺟﻠﻮهی آﺷﻮب ﺧﯿز داد و ﻧﺸﺴﺖ
ﻓﻐﺎن ز ﻣﺤﺘﺸﻢ واﻟﻪی ﺣزﯾﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
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ﺑﯽﭘﺮده ﺑﺮآﺋﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺧﻠﺪ از هﻮس آﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ
هﻨﮕﺎﻣﻪ ﺑﮕﺮدد ﭼﻮ ﺧﻮرد ﻏﻠﻐﻠﻪی ﺗﻮ
ﺑﺮ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﻣﻌﺮﮐﻪ آرای ﻗﯿﺎﻣﺖ
در ﺣﺸﺮ ﮔﺮ آﯾﺪ ﻧﻢ رﺣﻤﺖ ز ﮐﻒ ﺗﻮ
روﯾﺪ هﻤﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ز ﺻﺤﺮای ﻗﯿﺎﻣﺖ
در ﻗﺘﻞ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻣﺒﺮ ﺧﻮف ﻣﮑﺎﻓﺎت
ﮐﺎﯾﻦ داوری اﻓﺘﺎد ﺑﻪ ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﻣﺠﻨﺒﺎن ﻟﺐ ﻋﺸﺎق ﮐﻪ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﻏﻮﻏﺎی ﻗﯿﺎم ﺗﻮ ز ﻏﻮﻏﺎی ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﭘﺮوردهی ﺗﻔﺘﻨﺪهی ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺗﻤﻨﺎ
ﺟﻨﺖ ﺷﻤﺮد دوزخ ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻓﺮداﺳﺖ دوان ﻣﺤﺘﺸﻢ از دﺳﺖ ﺗﻮ در ﺣﺸﺮ
ﺑﺎ ﺻﺪ ﺗﻦ ﻋﺮﯾﺎن هﻤﻪ رﺳﻮای ﻗﯿﺎﻣﺖ
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اﻣﺸﺐ دﮔﺮ ﺣﺮﯾﻒ ﺷﺮاﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺗﺎ روز ﭘﺮدهﺳﻮز ﺣﺠﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
آن دم ﮐﻪ دور ﮔﺸﺘﻪ و ﺳﺎﻗﯽ ﺗﻮ ﺑﻮدهای
ﭘﯿﺸﺖ ﮐﻪ ﮔﺸﺘﻪ ﻣﺴﺖ و ﺧﺮاﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺟﻨﺒﯿﺪه ﭼﻮن ﻟﺐ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺣﺮﻓﮫﺎ
ﻟﺬت ﭼﺶ ﺳﻮال و ﺟﻮاﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
دوری ﮐﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻏﻀﺐ ﮐﺮده ﻃﺒﻊ ﻣﯽ
ﺷﯿﺪای ﺳﺮ ﺧﻮﺷﺎﻧﻪ ﻋﺘﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
دوری دﮔﺮ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺷﻼﯾﻦ زﺑﺎن ﺗﻮ را
ﻣﺪهﻮش ﭘﺎس ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮاﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﭼﻮن ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻧﺒﻮده ﺑﻪ ﮔﺮد درت دوان
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﺪﻣﺖ از هﻤﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
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ای ﭘﺮی ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺮ ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺖ دﯾﻮاﻧﻪ اﯾﺴﺖ
هﺮ ﮔﻠﯽ را ﺑﻠﺒﻠﯽ هﺮ ﺷﻤﻊ را ﭘﺮواﻧﻪ اﯾﺴﺖ
ﻣﺮغ دل ﮔﺮد ﻟﺐ و ﺧﺎل ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻠﯽ
هﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﺮﻏﯿﺴﺖ ﺳﺮﮔﺮدان آب و داﻧﻪ اﯾﺴﺖ
ﺟﺎن ﻓﺪای ﮔﻮﺷﻪی آن ﭼﺸﻢ ﻣﺨﻤﻮراﻧﻪ ﺑﺎد
ﮐز ﻗﻔﺎی هﺮ ﻧﮕﺎهﺶ ﻧﺎز ﻣﺤﺒﻮﺑﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ
ﺑﺎدهای ﮐﺎﯾﻦ هﻔﺖ ﺧﻢ در ﺧﻮد ﻧﯿﺎﺑﺪ ﻇﺮف آن
ﭘﯿﺶ دﺳﺖ ﺳﺎﻗﯽ ﻣﺎ در ﺗﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ
درد و ﻏﻢ ﯾﮏ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ از ﻣﺤﻨﺖ ﮐﺸﺎن
ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﺮد ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺧﻤﺨﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ
ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ را ﮔﺮﻓﺘﺎرم ﮐﻪ در آداب ﺣﺴﻦ
ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮی ﺑﺮ او ﻃﻔﻞ ﻣﮑﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ
دل ﮐﻪ ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ ره ﺑﯿﺮون ﺷﺪ از ﭼﺸﻢ ﺧﺮاب
ﻣﻀﻄﺮب دﯾﻮاﻧﻪ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ در وﯾﺮاﻧﻪ اﯾﺴﺖ
داﺳﺘﺎن ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﺸﻨﻮ دم از ﻣﺠﻨﻮن ﻣزن
ﮐﺎﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺎزه اﺳﺖ و آن ﮐﮫﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ اﯾﺴﺖ
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اﻣﺸﺐ ای ﺷﻤﻊ ﻃﺮب دوﺳﺖ ﮐﻪ هﻤﺨﺎﻧﻪی ﺗﻮﺳﺖ
هﺠﺮ ﺑﺎل و ﭘﺮﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪی ﺗﻮﺳﺖ
ﻣﻦ ﮔﻞاﻓﺸﺎن ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺸﻢ ﺑﺴﺮﺷﮏ
ﮐﻪ ﺑﺨﺎر ﻣﮋهی ﺟﺎروب ﮐﺶ ﺧﺎﻧﻪی ﺗﻮﺳﺖ
ﻣﻦ ﺧﻮد از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﮫﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪام
ﮐﻪ ز ﻧﻮ ﺷﮫﺮ ﺑﮫﻢ ﺑﺮزده دﯾﻮاﻧﻪی ﺗﻮﺳﺖ
دل وﯾﺮان ﻣﻦ ای ﮔﻨﺞ ﻃﺮب رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎد
دل آﺑﺎد ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه وﯾﺮاﻧﻪی ﺗﻮﺳﺖ
ﻣﻦ ز ﺑزﻣﺖ ﺷﺪه از ﺑﺎدﯾﻪ ﭘﯿﻤﺎﯾﺎﻧﻢ
ﺑﺎده ﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ در آن ﺑزم ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪی ﺗﻮﺳﺖ
ﻣﮑﻦ ز اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻏﻢ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاب اﺟﻠﻢ
ﺗﺎ ز ﺳﺮ ﺧﻮاب ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪی ﺗﻮﺳﺖ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻣﻮﻧﺲ ﻏﯿﺮ آن دلدار
ﮐﻪ اﻧﯿﺲ دل و ﺟﺎن ﻣﻦ و ﺟﺎﻧﺎﻧﻪی ﺗﻮﺳﺖ

www.gagesh.com

26
ﺣﺴﻦ ﭘﺮی ﺟﻠﻮه ﮐﺮد دﯾﻮ ﺟﻨﻮﻧﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ای دل ﺑﺪﺧﻮاه ﻣﻦ ﻣﮋده ﮐﻪ ﺧﻮﻧﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻏﻢ زدم ﺑﺲ ﺧﻢ از اﻗﻠﯿﻢ ﻋﺸﻖ
ﺗﻔﺮﻗﻪ ﭼﻮﻧﻢ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﻮﻧﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺧﻨﺠﺮ ﺟﻮر ﺗﻮام ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﮑﺎﻓﺖ
ﮐﺎب دو ﭼﺸﻢ از ﺑﺮون راه دروﻧﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﮫﺮ رﺿﺎی ﺗﻮام ﭼﺮخ ز ﻗﺼﺮ ﺣﯿﺎت
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ زﯾﺮ اﻓﮑﻨﺪ ﺑﺨﺖ ﻧﮕﻮﻧﻢ ﮔﺮﻓﺖ
هﯿﭻ ﮔﻪ از ﺟﺮم ﻋﺸﻖ ﮔﺮم ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻢ ﻧﮕﺸﺖ
ﺧﻮی ﺗﻮ در ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﺲ ﮐﻪ زﺑﻮﻧﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﻦ از ﺧﻢ زﻟﻒ ﺗﻮ ﮐﺮد
در ﺧﻢ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎ داﺷﺖ ﮐﻨﻮﻧﻢ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺤﺘﺸﻢ از ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻮد دل ﻣﻦ رﻣﺎن
رام ﭘﺮی ﭼﻮن ﺷﺪم ﮔﺮﻧﻪ ﺟﻨﻮﻧﻢ ﮔﺮﻓﺖ
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ﺗﯿﺮ او ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮا ﭘﺮدهی دل ﻣﺎوا داﺷﺖ
ﺧﯿﻤﻪی ﺻﺒﺮ ﻣﻦ دل ﺷﺪه را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻏﻤﺶ اﻓﺘﺎد ﮔﺮﯾﺒﺎن دﻟﻢ
ﻋﺎﻗﺒﺖ دﺳﺖ ز داﻣﺎن ﻣﻦ ﺷﯿﺪا داﺷﺖ
ﻋﻘﻞ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﺪی ﮔﺮ ﺑﻨﻤﻮدی ﻟﯿﻠﯽ
ﺑﮫﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﮐﻪ در دﯾﺪهی ﻣﺠﻨﻮن ﺟﺎ داﺷﺖ
ﺑﺲ ﮐﻪ در ﺳﺮﮐﺸﯽ آن ﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻨﺎ ﮐﺮد
ﻏﯿﺮت ﻋﺸﻖ ﻣﺮا ﻧﯿز ﺑﻪ اﺳﺘﻐﻨﺎ داﺷﺖ
دی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﺒﺶ از ﻧﺎز ﻧﺠﻨﺒﯿﺪ وﻟﯽ
ﻧﺮﮔﺴﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺮان هﻤﻪ دم ﻏﻮﻏﺎ داﺷﺖ
از ﮐﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪی اﺑﺮو ﺑﻪ ﺗﮑﻠﻒ اﻣﺮوز
ﺗﯿﺮ ﺑﺮ هﺮ ﮐﻪ زد از ﻏﻤزه ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ داﺷﺖ
ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﺶ دل ﻣﻦ دوش ﺷﮑﺎﯾﺘﮫﺎ ﮐﺮد
ورﻧﻪ ﺑﺎ آن دو ﻟﺐ اﻣﺮوز ﺷﮑﺎﯾﺘﮫﺎ داﺷﺖ
ﻣﺪﻋﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺪ ﺑﺪ ﻣﻦ ﮐﺲ ﻧﺸﻨﯿﺪ
ﺷﺪ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ز ﻏﻢ ﺧﻮش ﻧﻔﺲ ﮔﯿﺮا داﺷﺖ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﺲ ﮐﻪ در آن ﮐﻮی ﺑﻪ ﭘﮫﻠﻮ ﮔﺮدﯾﺪ
دوش ﭼﻮن ﻗﺮﻋﻪ هزار آﺑﻠﻪ ﺑﺮ اﻋﻀﺎ داﺷﺖ
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ﭼﻮن ﺗﻮ ﺳﺮوی در ﺟﮫﺎن ای ﻧﺎزﻧﯿﻦ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ
ﺻﺪ هزاران ﺳﺮو هﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ
ﺣﻠﻪ ﺟﻔﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻻﯾﻖ اﻧﺪام ﺗﻮ
زان ﮐﻪ در ﭘﯿﺮاهﻦ ﺣﻮر اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺮ ﻗﺒﺎ ﺗﺮﮐﺎﻧﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ای ﭘﺴﺮ
در ﻗﺒﺎ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺗﺮﮐﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺮﭼﻪ هﺴﺖ از ﻧﺎزک اﻧﺪاﻣﺎن زﻣﯿﻦ رﺷﮏ ﻓﻠﮏ
ﺑﻪ ز اﻧﺪام ﺗﻮ در روی زﻣﯿﻦ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ
در ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺳﺮو ﻣﯿﺎن ﺑﺎرﯾﮏ هﺴﺖ
ﺳﺮو را در دﯾﺪه ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﯿﻦ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ
ﻗﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ و اﻧﺪام اﯾﻦ ور ﻋﻨﺎﺋﯽ ﺗﻮراﺳﺖ
راﺳﺘﯽ در ﻗﺪ ﺳﺮو راﺳﺘﯿﻦ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻧﺨﻠﯽ ﮐز و ﮔﻠزار ﺟﺎﻧﻢ ﺗﺎزه اﺳﺖ
ﻏﯿﺮ ازﯾﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻋﺬار ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ اﻧﺪام ﻧﯿﺴﺖ
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ﺧﻂ ز رﺧﺖ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ای ﮔﻞ ﺑﺲ اﺳﺖ
وﻗﺖ ﻧﻮازش رﺳﯿﺪ ﻧﺎز و ﺗﻐﺎﻓﻞ ﺑﺲ اﺳﺖ
ﻧﺨﻞ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻣﯿﻮهی رﯾز از ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪم ﺑﺮی
ﺟﺎﻣﻪ ﭼﻮ ﮔﻞ ﻣﯿﺪرم ﺻﺒﺮ و ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺲ اﺳﺖ
در ره ﻣﺮغ دﻟﻢ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﮑﻦ زﻟﻒ را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﺮو ﻗﺪت ﺣﻠﻘﻪی ﮐﺎﮐﻞ ﺑﺲ اﺳﺖ
ﺳﺎﯾﻪ ز ﺧﻮد ﮔﻮ ﺑﺒﺮ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﮔﺮ ﺧﻮد هﻤﺎﺳﺖ
ﭼﺘﺮ هﻤﺎﯾﻮن ﮔﻞ ﺑﺮ ﺳﺮﺑﻠﺒﻞ ﺑﺲ اﺳﺖ
ﺗﺎ ز ﻧﺸﺎط اﻓﮑﻨﻢ ﻏﻠﻐﻠﻪ در ﺑزم اﻧﺲ
از ﻣﯽ ﻧﺎﺑﻢ ﺑﻪ ﮔﻮش ﯾﮏ دو ﺳﻪ ﻏﻠﻐﻞ ﺑﺲ اﺳﺖ
ﭼﻨﺪ ﮐﺸﯽ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﺎر ﺗﮑﺒﺮ ز ﺧﻠﻖ
ﭘﺸﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻤﯿﺪ ﻋﺠز ﺗﻨزل ﺑﺲ اﺳﺖ
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ﮔﻞ ﭼﮫﺮهای ﮐﻪ ﻣﺮغ دﻟﻢ ﺻﯿﺪ دام اوﺳﺖ
زﻟﻔﺶ ﺑﻨﻔﺸﻪاﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻨﺒﻞ ﻏﻼم اوﺳﺖ
هﻤﺴﺎﯾﻪام ﺷﺪه ﻣﻪ ﻧﻮ آن ﮐﻪ ﻣﺎه ﻧﻮ
ﻓﺮﺳﻮده ﺧﺸﺘﯽ از ﻟﺐ دﯾﻮار و ﺑﺎم اوﺳﺖ
ﺻﯿﺖ ﺳﺒﮏ ﻋﯿﺎری ﻣﻦ در ﺟﮫﺎن ﻓﮑﻨﺪ
ﺳﻨﮕﯿﻦ دﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻪی ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم اوﺳﺖ
در ﻣﺮده ﺟﻨﺒﺶ آﯾﺪ اﮔﺮ ﺧﯿزد از زﻣﯿﻦ
آن ﻓﺘﻨﻪ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻗﯿﺎم اوﺳﺖ
هﺮﭼﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎر دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺧﻮش دﻟﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دل ﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎم اوﺳﺖ
ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪﻋﯿﻢ دﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر
از ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺎزوﯾﺶ ﻗﻮی از اهﺘﻤﺎم اوﺳﺖ
ﻣﺤﺮوم ﻧﯿﺴﺖ از ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن او ﮐﺴﯽ
ﺟز ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﻪ ﻃﻮﻃﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻼم اوﺳﺖ

www.gagesh.com

31
ﻣﻄﺮب ﺑﮕﻮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮی و اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
وﯾﻦ ﺷﻌﻠﻪ در رگ و ﭘﯽ ﭼﻨﮓ و ﭼﻐﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻗﯽ ﺻﻔﺎی ﺻﺒﺢ ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎرﺳﺎ
در درد ﺗﯿﺮه ﻓﺎم ﺷﺮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
واﻋﻆ ﺗﻮ را ﮐﻪ داﻣﻦ ازﯾﻨﮫﺎ ﻓﺘﺎده ﭘﺎک
اﯾﻦ آﺳﺘﯿﻦ ﻓﺸﺎﻧﯽ ﻻﯾﻌﻘﻼﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
ﺧﻮاب ﻣﻼل ﺗﺎ رود از ﺳﺮ زﻣﺎﻧﻪ را
ﺣﺮﻓﯽ از آن ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮ اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
ای ﮐﻌﺒﻪ رو ﮐﻪ دور ز ﻋﺸﻘﯽ ﻃﻮاف ﺗﻮ
ﻏﯿز از ﻧﻈﺎره در و دﯾﻮار ﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
ﯾﮏ ﺟﺎن ﭼﻮ درد و ﺟﺴﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ای ﺣﮑﯿﻢ
ﭘﺲ در دو ﮐﻮن ذات ﺑﺪﯾﻊ ﯾﮕﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
ای دل ﭼﻮ ﻣﺮغ ﻣﯿﻔﮑﻨﺪ ﭘﺮ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
ﭼﻨﺪﯾﻦ هزار ﺑﯿﻀﻪ درﯾﻦ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
ﮐﺎﻻی ﺣﺴﻦ او ﭼﻮ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻤﯽدهﻨﺪ
ای ﭼﺸﻢ ﭘﺮ در اﯾﻦ هﻤﻪ ﻋﺮض ﺧزاﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
اﺑﺮﺳﺖ در ﺗﺮاوش و ﺻﺒﺢ اﺳﺖ در ﻃﻠﻮع
ﺳﺎﻗﯽ دﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻌﻠﻞ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
دﻧﺪان ز ﻟﻌﻞ و ﺧﺎل ﺑﺘﺎن ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﮑﻦ
ﺗﻮ ﻣﺮغ دﯾﮕﺮی هﻮس آب و داﻧﻪ ﭼﯿﺴﺖ
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ﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﻤﻨﺪت دل ﮐﯿﺴﺖ
ور ﮐﻨﯽ ﺟزم ﮐﻪ ﻣﮫﺮ ﺗﻮ در آب و ﮔﻞ ﮐﯿﺴﺖ
داد ﻋﺼﻤﺖ دهﯽ از ﺑﮫﺮ رﺿﺎی دل او
ﺗﺎ هﻮس ﭘﯿﺸﻪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﺖ ﻣﺎﯾﻞ ﮐﯿﺴﺖ
ﺳﮕﺖ آهﺴﺘﻪ ﻧﮫﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ از ﻏﯿﺮت
ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ ﺳﺮ ﻣﻨزل ﮐﯿﺴﺖ
ﺑﻌﺪ از آن هﻢ ﮐﻪ ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﻠﻢ از ﺗﺎب ﺣﺴﺪ
ﺗﺮﺳﻢ از رﺷﮏ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﻞ ﮐﯿﺴﺖ
ﺑﺮده اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻣﺸﮓ ﺳﺒﻖ
ﯾﺎرب اﯾﻦ ﻋﻄﺮﻓﺸﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻤﻞ ﮐﯿﺴﺖ
ﮔﺮﭼﻪ آواز وی از ﻣﺤﻔﻞ او ﻣﯽﺷﻨﻮم
دﻟﻢ از دﻏﺪﻏﻪ ﺧﻮﻧﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺤﻔﻞ ﮐﯿﺴﺖ
ﻣﺤﺘﺸﻢ زد ﭼﻮ ﮔﺪاﯾﺎن در درﯾﻮزه ﻋﺎم
ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯽ ﻧﺘﻮان ﺑﺮد ﮐﻪ او ﺳﺎﺋﻞ ﮐﯿﺴﺖ
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ﺳﺎﻟﮫﺎ از ﭘﯽ وﺻﻞ ﺗﻮ دوﯾﺪم ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
ﺑﺎرهﺎ در ره هﺠﺮ ﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪم ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
ﺑﺲ ﺳﺨﻨﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ روی ﺗﻮ ﻧﮕﻔﺘﻢ ز ﺣﺠﺎب
ﺑﺲ ﺳﺨﻨﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺷﯿﻨﺪم ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
ﺗﺎ دهﯽ ﺟﺎم ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻦ ﻧﺎدان ﺻﺪﺑﺎر
ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺮگ ز دﺳﺖ ﺗﻮ ﭼﺸﯿﺪم ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ دﮔﺮان داﻣﻦ ﺧﻮد دادی و ﻣﻦ
داﻣﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﺎن ﺑﮫﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﺪم ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
ﻣﻦ ﮐﻪ آهﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻓﺴﺎﻧﻪ هﻤﯽﮐﺮدم ﻣﻮم
ﺻﺪﻓﺴﻮن ﺑﺮ دل ﺳﺨﺖ ﺗﻮ دﻣﯿﺪم ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
ﮔﺮد ﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺗﻮ دوﯾﺪم ز ﺟﻨﻮن
ﺟﯿﺐ ﺻﺪ ﺟﺎﻣﻪ ز دﺳﺖ ﺗﻮ درﯾﺪم ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﺎدهی ﻣﺤﻨﺖ ز ﮐﻒ ﺳﺎﻗﯽ ﻋﺸﻖ
ﺗﻮ ﭼﺸﯿﺪی ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﻨﺪه ﮐﺸﯿﺪم ﺑﻪ ﻋﺒﺚ
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ﮔﺮ ﺑﻪ دردم ﻧﺮﺳﺪ آن ﺑﺖ ﻏﺎﻓﻞ ﭼﻪ ﻋﻼج
ور ﮐﺸﺪ ﺳﺮ ز ﻋﻼج ﻣﻦ ﺑﯽ دل ﭼﻪ ﻋﻼج
ﮐﺎر ﺑﺤﺮ هﻮس از رﺷﮓ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﭼﻮ ﮐﺸﯿﺪ
ﻏﯿﺮ زورق ﮐﺸﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﭼﻪ ﻋﻼج
ﻗﺘﻞ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭼﻮ ﺷﺪ از ﺗﻠﺨﯽ ﺟﺎن ﮐﻨﺪن ﺻﺒﺮ
ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺖ ﮐﺸﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺗﻞ ﭼﻪ ﻋﻼج
دﺳﺖ ﻏﻢ زﻧﮓ ز ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﭼﻮ زدود
ﺟز ﺑﻪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻗﺎﯾﻞ ﭼﻪ ﻋﻼج
ﻧﯿﻢ ﺑﺴﻤﻞ ﺷﺪه را ﺧﺎﺻﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﭼﻮ ﺗﻮﺋﯽ
ﺟز ﻧﮫﺎدن ﺳﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﻞ ﭼﻪ ﻋﻼج
ﻧﻘﺪ دﯾﻦ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺪادن ز ﮐﻒ اوﻟﯽﺳﺖ وﻟﯽ
ﺗﺮک ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﭼﻮ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﺤﺼﻞ ﭼﻪ ﻋﻼج
ﮔﻮ دل ﺗﺎزه ﺟﻨﻮن ﺑﺎش ﺑﻪ زﻟﻔﺶ درﺑﻨﺪ
اهﻞ اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ را ﺟز ﺑﻪ ﺳﻼﺳﻞ ﭼﻪ ﻋﻼج
ﻣﺤﺘﺸﻢ رﻓﺘﻦ از آن ﮐﻮﺳﺖ ﻋﻼج دل ﺗﻮ
ﻟﯿﮏ ﭼﻮن رﻓﺘﻪ ﻓﺮوﭘﺎی ﺗﻮ در ﮔﻞ ﭼﻪ ﻋﻼج
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ای ﺗﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﺷﻮﺧﯽ و ﺳﺮاﭘﺎی ﺗﻮ ﺷﻮخ
ﺟﻠﻮهی ﺷﻮخ ﺗﻮ رﻋﻨﺎ ﻗﺪ رﻋﻨﺎی ﺗﻮ ﺷﻮخ
هﻤﻪی اﻃﻮار ﺗﻮ دﻟﮑﺶ هﻤﻪی اوﺿﺎع ﺗﻮ ﺧﻮش
هﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺗﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ هﻤﻪی اﺟزای ﺗﻮ ﺷﻮخ
ﺳﺮ ﺣﯿﺮاﻧﯽ ﭼﺸﻤﻢ ز ﮐﺴﯽ ﭘﺮس ای ﮔﻞ
ﮐﺎﻓﺮﯾﺪﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺮﮔﺲ ﺷﮫﻼی ﺗﻮ ﺷﻮخ
ﻓﺘﻨﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ دل ﻧﮑﻨﺪ دﺳﺖ دراز
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺎﯾﺪ اﮔز از ﻃﺮﻓﯽ ﭘﺎی ﺗﻮ ﺷﻮخ
ﺟﺎﻣﻪی ﻧﺎز ﺑﻪ ﻗﺪ دﮔﺮان ﺷﺪ ﮐﻮﺗﺎه
ﺧﻠﻌﺖ ﺣﺴﻦ ﭼﻮ ﺷﺪ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﺗﻮ ﺷﻮخ
ﻧﯿﺴﺖ هﻤﺘﺎی ﺗﻮ اﻣﺮوز ﮐﺴﯽ در ﺷﻮﺧﯽ
ای هﻤﺎن ﮔﻮهﺮ ﯾﮑﺘﺎی ﺗﻮ هﻤﺘﺎی ﺗﻮ ﺷﻮخ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﻮد ز ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﺎن در ره ﻋﺸﻖ
ﺑﺮدﺑﺎری دﻟﺶ از ﺟﺎ ﺣﺮﮐﺘﮫﺎی ﺗﻮ ﺷﻮخ
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آﺧﺮ ای ﭘﯿﻤﺎن ﮔﺴﻞ ﯾﺎران ﺑﻪ ﯾﺎران اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
دوﺳﺘﺎن ﺑﯽ ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺑﺎ دوﺳﺘﺪاران اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
در ره رﺧﺸﺖ ﻓﺘﺎدم ﺧﺎک ﻣﻦ دادی ﺑﻪ ﺑﺎد
ﺷﮫﺴﻮاران در روش ﺑﺎ ﺧﺎﮐﺴﺎران اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺮهﻢ از ﺗﯿﺮ ﺗﻮ ﺟﺴﺘﻢ زﺧﻢ ﺑﯿﺪادم زدی
دﻟﻨﻮازان ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ دل ﻓﮑﺎران اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺳﭙﻨﺪ آﺗﺸﺖ ﮐﺮدی ﻣﺮا
ای ﻗﺮار ﺟﺎن و دل ﺑﺎ ﺑﯽ ﻗﺮاران اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
رو ﺑﻪ ﺷﮫﺮ وﺻﻞ ﮐﺮدم ﺗﺎ ﻋﺪم راﻧﺪی ﻣﺮا
آﺧﺮ اﯾﻤﻪ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﺎن ﺷﮫﺮﯾﺎران اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﻦ ﻏﻤﺖ ﺧﻮردم ﺗﻮ ﺑﺮ رﻏﻤﻢ ﺷﺪی ﻏﻤﺨﻮار ﻏﯿﺮ
ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن ﻏﻢ ﺧﻮد ﻏﻤﮕﺴﺎران اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺤﺘﺸﻢ در ﺟﺎن ﺳﭙﺎری ﺑﻮد و ﺧﻮﻧﺶ رﯾﺨﺘﯽ
ای هزارت ﺟﺎن ﻓﺪا ﺑﺎ ﺟﺎن ﺳﭙﺎران اﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ
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ﻣﮫﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﻊ رﺧﺶ ﻧﻮر دﯾﺪهی ﻣﻦ ﺑﻮد
ز دﯾﺪه رﻓﺖ و ﻣﺮا ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﭼﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻮد
ﻣﺮا ﮐﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ ورﻃﻪی ﻣﺤﻞ وداع
ﺳﺮﺷﮓ راﻧﯽ آن ﺳﺮ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺑﻮد
ﻓﮑﻨﺪ ﭼﺸﻢ ﺣﺴﻮدم ﺟﺪا ز دوﺳﺖ ﭼﻪ دوﺳﺖ
ﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪی رﺷﮓ هزار دﺷﻤﻦ ﺑﻮد
ﮐﺸﯿﺪ روز ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻢ ﭼﻪ ﺷﺎم آن ﮐﻪ درو
ﺳﺘﺎرهی ﺳﺤﺮ روز ﻣﺮگ روﺷﻦ ﺑﻮد
وزﯾﺪ ﺑﺎد ﻓﺮاﻗﯽ ﭼﻪ ﺑﺎد آﻧﮑﻪ ز دهﺮ
ﺑﺮﻧﺪهی ﻣﻦ ﺑﺮ ﺑﺎد رﻓﺘﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﺑﻮد
رﺳﯿﺪ ﺳﯿﻞ ﻓﻨﺎﺋﯽ ﭼﻪ ﺳﯿﻞ آن ﮐﻪ رهﺶ
ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮن دﺷﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻮد
ﺑﺮآﻣﺪ اﺑﺮ ﺑﻼﺋﯽ ﭼﻪ اﺑﺮ آن ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺖ
ﺗﺮﺷﺤﺶ ز ﺑﺮای ﺧﺮاﺑﯽ ﻣﻦ ﺑﻮد
ﭼﻮ ﯾﺎر ﮔﺮم ﺳﻔﺮ ﺷﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻤﻊ ﺻﻔﺖ
ﺑﻪ ﺑﺎد ﻣﯽﺷﺪ ازو هﺮ ﺳﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺑﻮد
ﺑﺴﻮﺧﺖ ﻣﺤﺘﺸﻢ اول ﮐﻪ از ﺳﭙﺎه ﻓﺮاق
ﺳﺘﯿزه ﯾزک اﻧﺪروی آﺗﺶ اﻓﮑﻦ ﺑﻮد
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دﯾﺸﺐ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺒﺖ ﻟﺐ ﺟﺎم ﺷﺮاب ﺑﻮد
ﺑﺮ آﺗﺶ ﺣﺴﺪ دل ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺒﺎب ﺑﻮد
در اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﻗﯽ ﺷﻮی ﻣﮕﺮ
ﺟﺎن ﻗﺪح ﻃﭙﺎن و دل ﺷﯿﺸﻪ آب ﺑﻮد
ﻣﻦ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﺮ آﺗﺶ ﻏﯿﺮت ﮐﻪ دم ﺑﻪ دم
ﻣﯽ ﭘﺮده ﺳﻮز ﺧﻠﻮﺗﯿﺎن ﺣﺠﺎب ﺑﻮد
ﺑﯿﺪار ﺑﻮد دﯾﺪهی ﮐﯿﺪ رﻗﯿﺐ ﻟﯿﮏ
از ﻋﺼﻤﺖ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ ﺣﻮادث ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﻮد
ﭘﺎﺳﺖ ﻓﺮﺷﺘﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺴﯽ ﭼﻨﺎن
ﺑﻮدی ﺗﻮ ﻣﺴﺖ و ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺧﺮاب ﺑﻮد
ﻣﯿﺴﻮﺧﺘﯽ ﭼﻮ ز آﺗﺶ ﻣﯽ ﭘﺮدههﺎی ﺷﺮم
آن ﮐﺎﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ روﯾﺖ ﻧﻘﺎب ﺑﻮد
ﻧﻨﮫﺎد ﮐﺲ ﭘﯿﺎﻟﻪ ز ﮐﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺘﺸﻢ
ﮐز ﻣﺸﺮب ﺗﻮ در ﻗﺪﺣﺶ ﺧﻮن ﻧﺎب ﺑﻮد
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ﺧﺒﺮ از رﻓﺘﻦ آن ﺳﺮو رواﻧﻢ ﻣﺪهﯿﺪ
ﺑﯿﺨﻮدم ﻣﻦ ﺧﺒﺮ از رﻓﺘﻦ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﺪهﯿﺪ
ﯾﺎ ﻣﺠﻮﺋﯿﺪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻦ ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ دﮔﺮ
ﯾﺎ ﺑﻪ آن راه ﮐﻪ او رﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻣﺪهﯿﺪ
ﺗﺮﺳﻢ اﻓﺘﺪ ز زﺑﺎﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺮ و ﺧﺸﮏ آﺗﺶ
ﻧﺎم آن ﺳﺮو ﺧﺪا را ﺑﻪ زﺑﺎﻧﻢ ﻣﺪهﯿﺪ
ﺑﻌﺪ ازﯾﻦ ﺑﻮدن ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ اوﺳﺖ
ﺧﻮن ﻣﻦ ﮔﺮم ﺑﺮﯾزﯾﺪ و اﻣﺎﻧﻢ ﻣﺪهﯿﺪ
ﻣﻦ ﮐﻪ از ﺣﺴﺮت آن ﺣﻮر ﺑﻪ ﺗﻨﮕﻢ ز ﺟﮫﺎن
ﺑﻪ ﺟز از ﻣﮋه رﻓﺘﻦ ز ﺟﮫﺎﻧﻢ ﻣﺪهﯿﺪ
ﻣﻦ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻧﯽ هﻤﻪ دردم ﺑﺮوﯾﺪ از ﺳﺮ ﻣﻦ
ﺧﻮﯾﺶ را دردﺳﺮ از آه و ﻓﻐﺎﻧﻢ ﻣﺪهﯿﺪ
ﭘﮫﻠﻮی ﻣﺤﺘﺸﻢ ﭼﻮن ﻓﮑﻨﺪ ﺧﻮاب اﺟﻞ
ﺧﻮاب ﮔﻪ ﺟز ز ﺳﺮ ﮐﻮی ﻓﻼﻧﻢ ﻣﺪهﯿﺪ
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ز ﺧﻮاب دﯾﺪه ﮔﺸﺎد وز رخ ﻧﻘﺎب ﮐﺸﯿﺪ
هزار ﺗﯿﻎ ز ﻣﮋﮔﺎن ﺑﺮآﻓﺘﺎب ﮐﺸﯿﺪ
ﻧﻪ اﺷﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﻢ از ﻣﮋه راﻧﺪ
ﮐﻪ رﯾﺨﺖ ﺧﻮن ﻣﻦ و ﺗﯿﻎ ﺧﻮد ﺑﻪ آب ﮐﺸﯿﺪ
ز ﻏﻢ هﻼک ﺷﺪم در رﮐﺎب ﺑﻮﺳﯽ او
ﮐﻪ ﭘﺎ ز دﺳﺖ ﻣﻦ از ﺣﻠﻘﻪی رﮐﺎب ﮐﺸﯿﺪ
ﺧﺪﻧﮓ ﻓﺘﻨﻪ ز دل ﻣﯿﻔﺘﺎد ﮐﺞ دو ﺳﻪ روز
ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺪ دﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﯿﺮ را ﮐﻪ ﺗﺎب ﮐﺸﯿﺪ
ﻧﻤﻮد دوش ﺑﻪ ﻣﻦ رخ وﻟﯽ دﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا
ﺣﻮاس رﺧﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺳﺮای ﺧﻮاب ﮐﺸﯿﺪ
دﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪ ﻓﻠﮏ ﻋﺎﺟز ﭼﺸﯿﺪن آن
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻋﺠﺒﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺮاب ﮐﺸﯿﺪ
دﻟﻢ ﺑﻪ ﺑزم ﺗﻮ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻮد ﻋﺬرش ﺧﻮاه
ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ داﺷﺖ ﺑﮫﺸﺘﯽ ﺑﺴﯽ ﻋﺬاب ﮐﺸﯿﺪ
هﻼک ﺳﺎز ﻣﺮا ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﺷﮫﺮه ﺷﻮی
ﮐﻪ ﮐﺎرم از ﺗﻮ ﺑﻪ زاری و اﺿﻄﺮاب ﮐﺸﯿﺪ
ﺑﻪ وﺻﻒ ﺳﺎده رﺧﺎن ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ
وﻟﯽ ﭼﻮ دﯾﺪ ﺧﻄﺖ ﺧﻂ ﺑﺮ آن ﮐﺘﺎب ﮐﺸﯿﺪ
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دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ هﻤﭽﻮ ﮔﻞ آن ﺑﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯽرود
ﮔﺮ ز ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽروم ﮐﺎر ز دﺳﺖ ﻣﯽرود
ﻣﻦ ﺑﻪ رهﺶ ﭼﻮ ﺑﯽدﻻن رﻓﺘﻪ ز دﺳﺖ و آن ﭘﺮی
دﺳﺖ ﺑﻪ دوش دﯾﮕﺮان ﺳﺮ ﺧﻮش و ﻣﺴﺖ ﻣﯽرود
دل ﺑﻪ اراده ﻣﯽدهﺪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﻨﺪ زﻟﻒ او
ﻣﺎهﯽ ﺧﻮن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮد ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺴﺖ ﻣﯽرود
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﯿﺎل ﻗﺎﻣﺘﺖ ﻣﯽروم از ﺟﮫﺎن ﺑﺮون
ﺷﯿﺦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻃﻮﺑﯽ از هﻤﺖ ﭘﺴﺖ ﻣﯽرود
ﺑﺎر ﭼﻮ ﺑﺴﺘﻢ از درت ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺘﻨﻢ ﻣﺸﻮ
زان ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ از وﻃﻦ ﺑﺎر ﭼﻮ ﺑﺴﺖ ﻣﯽرود
ﺧﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺖ از رﯾﺎ رﻓﺖ و ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ ﮐﺮد ﺟﺎ
ﮐﻌﺒﻪی ﻣﺎﺳﺖ هﺮ ﮐﺠﺎ ﺑﺎدهﭘﺮﺳﺖ ﻣﯽرود
ﮔﯿﺴﻮی ﺣﻮر اﮔﺮ ﺑﻮد دام ﻓﺴﻮن ز ﻗﯿﺪ آن
ﻣﺮغ ﮐﻪ ﺟﺴﺖ ﻣﯽﭘﺮد ﺻﯿﺪ ﮐﻪ رﺳﺖ ﻣﯿﺮود
ﮐﻠﮏ زﺑﺎن ﻣﺤﺘﺸﻢ در ﺻﻔﺖ ﺗﻮ ای ﺻﻨﻢ
هﺮ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ زد رﻗﻢ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽرود
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دﻟﯽ دارم ﮐﻪ از ﺗﻨﮕﯽ درو ﺟز ﻏﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
ﻏﻤﯽ دارم ز دﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
ﭼﻮ ﮔﺮد آﯾﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻏﻢ ﺑﻪ دل ﮔﻨﺠﺪ ﺳﺮﯾﺴﺖ اﯾﻦ
ﮐﻪ در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻨﮕﯽ ﻣﺘﺎع ﮐﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
ﻃﺒﯿﺒﺎ ﭼﻮن ﺷﮑﺎف ﺳﯿﻨﻪ ﭘﺮ ﮔﺸﺖ از ﺧﺪﻧﮓ او
ﻣﮑﺶ زﺣﻤﺖ ﮐﻪ در زﺧﻤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮهﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
ﺳﭙﺮد اﻣﺸﺐ ز اﺳﺮار ﺧﻮد آن ﺷﺎه ﭘﺮﯾﺮوﯾﺎن
ﺑﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ در ﻇﺮف ﺑﻨﯽآدم ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
ﺗﻮ ای ﻏﯿﺮ اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﻮن در ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﯾﺎر ﻣﺎ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﯽ ﮔﻨﺠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺮم هﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
ﻣﮑﻦ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻋﺮض ﻣﺘﺎﻋﯽ ﺟز ﺟﻤﺎل ﺧﻮد
ﮐﻪ در ﭼﺸﻢ ﮔﺪاﯾﺎن ﺗﻮ ﻣﻠﮏ ﺟﻢ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ
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زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﺘﺎن ﯾﮑﺪم ﻣﺒﺎد
هﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺪارد زﻧﺪه در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎد
ﺑﺎد ﻋﻤﺮم آن ﻗﺪر ﮐز ﺷﺎخ وﺻﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرم
ور ﻧﻤﯽﺧﻮاهﯽ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮردارﯾﻢ آن هﻢ ﻣﺒﺎد
ﺑﯽﺧﺪﻧﮕﺖ ﯾﺎددارم ﺻﺪ ﺟﺮاﺣﺖ ﺑﺮ ﺟﮕﺮ
هﯿﭻ ﮐﺲ را اﯾﻦ ﺟﺮاﺣﺘﮫﺎی ﺑﯽﻣﺮهﻢ ﻣﺒﺎد
ﮔﺮ ز ﺣﺮﻣﺎﻧﺶ ﻧﺪارم زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺮام
ﻣﺮغ روﺣﻢ در ﺣﺮﯾﻢ ﺣﺮﻣﺘﺶ ﻣﺤﺮم ﻣﺒﺎد
روز وﺻﻞ دﻟﺒﺮان ﮔﺮ ﺷﺪ ﻧﺼﯿﺐ دﯾﮕﺮان
ﺳﺎﯾﻪی ﺷﺒﮫﺎی هﺠﺮت از ﺳﺮﻣﺎ ﮐﻢ ﻣﺒﺎد
ﮔﻔﺘﻤﺶ ﮐز درد ﻋﺸﻘﺖ ﻏﻢ ﻧﺪارم در ﺟﮫﺎن
ﮔﻔﺖ هﺮ ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ دردی دارد او را ﻏﻢ ﻣﺒﺎد
ﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺧﻮشدل ﺑﻪ دور ﺧﻂ دوﺳﺖ
از ﺑﮫﺎر ﺣﺴﻦ او ﻣﺮغ دﻟﻢ ﺧﺮم ﻣﺒﺎد
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ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻢ ﻣﮋدهی وﺻﻞ از در و دﯾﻮار ﻣﯽآﯾﺪ
دﻟﻢ هﻢ ﻣﯿﻄﭙﺪ اﻟﻠﻪ اﻣﺸﺐ ﯾﺎر ﻣﯿﯿﺪ
ﺳﭙﻨﺪ آﺗﺶ ﺷﻮﻗﻢ ﮐﻪ هﺮدم هﺎﺗﻔﯽ دﯾﮕﺮ
ﺑﮕﻮﺷﻢ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﺎن آﺗﺸﯿﻦ رﺧﺴﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﺴﻮی در ز ﺷﻮق اﻓﺘﺎن و ﺧﯿزان ﻣﯿﺮوم هﺮ دم
ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﺎن ﺳﺮو ﺧﻮش رﻓﺘﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
ﻋﺒﯿﺮ اﻓﺸﺎن ﻧﺴﯿﻤﯽ ﮐﺎﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪهﻮﺷﻢ از ﺑﻮﯾﺶ
ز ﻋﻄﺮﺳﺘﺎن آن ﮔﯿﺴﻮی ﻋﻨﺒﺮﯾﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
ﭼﻮ داﯾﻢ از دو ﺟﺎﻧﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﯿز آﺗﺶ ﻏﯿﺮت
اﮔﺮ ﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺸﺐ ﺟزم ﺑﺎ اﻏﯿﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
ﻣﺪام از اﻧﺘﻈﺎر وﻋﺪهی او ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻮدم
وﻟﯽ هﺮﮔز ﻧﺒﻮد اﯾﻦ اﺿﻄﺮاب اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﻔﮫﻤﺎﻧﻢ ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﭼﻮن ﺑﺒﺮم ﭘﺎﯾﺶ از ﺑزﻣﺖ
ﮐﻪ از ﺑﯽدﺳﺖ و ﭘﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﻗﺪرهﺎ ﮐﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
ﭼﻮ ﻧﺒﻮد ﻋﺸﻖ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺮﺳﺮ هﺮ ﭼﻨﺪ ﻟﯿﻠﯽ را
ﺳﺮ ﻣﺠﻨﻮن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﺎﭼﺎر ﻣﯽآﯾﺪ
ﭼﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮔﺮ دل رود ﺑﺮ ﺑﺎد ازﯾﻦ ﺷﺎدی
ﺑﻪ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﮔﺮ دل ﻣﯽرود دﻟﺪار ﻣﯽ آﯾﺪ
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ﺳﺒﮏ ﺟﻮﻻن ﺳﻤﻨﺪی ﮐﺎن ﭘﺮی در زﯾﺮ ران دارد
ﺑﻪ رو ﺑﺴﯿﺎر ﻣﯽﻟﺮزم ﮐﻪ ﺑﺎری ﺑﺲ ﮔﺮان دارد
ﻣﻦ ﺳﺮ ﮔﺸﺘﻪی ﺑﯽ دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﺮﭼﻪ ﻋﻨﺎﻧﺶ را
ﺑﻪ ﻣﯿﻠﺶ ﻣﯽﮐﺸﻢ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻧﺎزش ﻋﻨﺎن دارد
ﺧﺪﻧﮕﯽ ﮐز ﺷﮑﺎری ﮐﺮده دﺷﺖ ﻋﺸﻖ را ﺧﺎﻟﯽ
هﻨﻮز از ﻧﺎز ﺗﺮک ﻏﻤزهی او در ﮐﻤﺎن دارد
ﻧﺪارد ﺟز هﻮای ﺑﺮ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﺤﻤﻞ ﻟﯿﻠﯽ
زﻣﺎم ﻧﺎﻗﻪ ﻣﺤﻤﻞ ﮐﺶ اﻣﺎ ﺳﺎرﺑﺎن دارد
ﭼﻪ ﺑﻮدی ﮔﺮ ﻧﺒﻮدی ﭘﺎیﺑﺴﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺳﺒﮏ ﭘﺮواز ﺷﺎهﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺮغ ﺟﺎن دارد
ﺗﻮ هﺴﺘﯽ ﯾﻮﺳﻒ اﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻘﻮب ﺗﻮ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ
ﮐﻪ از آﺳﯿﺐ ﮔﺮﮔﺖ زاری او در اﻣﺎن دارد
ﺑﻪ ﮐﺬﺑﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺮدد ﺟﺎﻣﻪی ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ آﻟﻮده
ﺣﺬر ﮐﻦ ﺧﺎﺻﻪ از ﮔﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻤﺎی ﺷﺒﺎن دارد
ز ﺟﺎم ﺣﺴﻦ ﺣﺎﻻ ﺳﺮ ﺧﻮﺷﯽ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ رﻃﻞ ﮔﺮان در ﭘﯽ ﺧﻤﺎر ﺑﯽﮐﺮان دارد
از آن آﺗﺶ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﻪ داری ﻣﺤﺘﺸﻢ در دل
ﻣﮕﺮ ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ از وی ﺳﺮ دل اﻧﺪر زﺑﺎن دارد
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ﺑﻪ ﻣﺮگ ﮐﻮه ﮐﻦ ﮐزوی اﻟﻤﮫﺎ ﯾﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
هﻨﻮز از ﮐﻮه ﺗﺎ دم ﻣﯿزﻧﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
هﻤﺎﻧﺎ در ﮐﻤﺎل ﻋﺸﻖ ﻧﻘﺼﯽ ﺑﻮد ﻣﺠﻨﻮن را
ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﮫﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻓﺮهﺎ ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﮔﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮش ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﭼﻪ ﺳﺮاﺳﺖ اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺪ ﮔﻮی ﻣﻦ از ﮐﻮی ﺗﻮ داﯾﻢ ﺷﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
ﭼﻪ ﺑﯿﺪاد اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﻨﺸﯿﻦ و رﺳﻮاﺋﯽ ﻣﮑﻦ ﮐز ﺗﻮ
اﮔﺮ ﺑﯿﺪاد ﻣﯽآﯾﺪ ز ﻣﻦ هﻢ داد ﻣﯽآﯾﺪ
ازﯾﻦ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺎرم ﮐﻦ ﮐﻪ در داﻣﺖ ﻣﻦ آن ﺻﯿﺪم
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﻢ آزاد ﺗﺎ ﺻﯿﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
ﺳزای هﺮﭼﻪ دی در ﺑزم ﮐﺮدم اﻣﺸﺒﻢ دادی
ﺗﻮ را ﭼﻮن ﯾﮏ ﯾﮏ از ﺣﺎﻻت ﻣﺴﺘﯽ ﯾﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻊ ﻣﺪﻋﯽ زﯾﻦ ﺑزم ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ زﺑﺎن ﻣﮕﺸﺎ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر از زﺑﺎن ﺧﻨﺠﺮ ﺟﻼد ﻣﯽآﯾﺪ
ﺳﮕﺶ ﺻﺪ دﺳﺖ و ﭘﺎ زد ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﮑﻮ ﺑﺮد ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﻢ
ﺧﻮش آن ﯾﺎری ﮐﻪ از وی اﯾﻦ ﻗﺪر اﻣﺪاد ﻣﯽآﯾﺪ
ﭼﻮ ﺑﯿﺪاد آﯾﺪ از وی ﻣﺤﺘﺸﻢ دل را ﺑﺸﺎرت ده
ﮐﻪ ﺧﻮﺑﺎن را ﺑﻪ دل رﺣﻤﯽ ﭘﺲ از ﺑﯿﺪاد ﻣﯽآﯾﺪ
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ﭼﻮ ﻏﺎﻓﻞ از اﺟﻞ ﺻﯿﺪی ﺳﻮی ﺻﯿﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺧﻮﯾﺸﻢ در آن ﮐﻮ ﯾﺎد ﻣﯽآﻣﺪ
ﻣﻦ ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ روز وﻋﺪهات آن ﻣﻀﻄﺮب ﺻﯿﺪم
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﺸﻢ در ﻗﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﯿﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
اﮔﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺸﺶ ﭼﺮا ﻗﺎﺻﺪ
ﺟﻮاب ﻧﺎﻣﻪام ﻣﯽآرد و ﻧﺎﺷﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﻪ ﺧﻮن رﯾز ﻣﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﭼﻮ ﻓﺮﻣﺎن دادهای ﺑﺎری
وﺻﯿﺖ ﻣﯿﮑﻦ از ﻣﻦ ﮔﻮش ﺗﺎ ﺟﻼد ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﺘﺎن را هﺴﺖ ﺟﺎﻧﺐ دارای ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻪ ﺧﺴﺮو را
ﺑﻪ آن ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺮﯾﻔﯽ رﺷﮏ ﺑﺮ ﻓﺮهﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
دﻟﯿﻞ اﺗﺤﺎد اﯾﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺧﻮن ﻣﯿﺮاﻧﺪاز ﻣﺠﻨﻮن
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻟﯿﻠﯽ آن ﻧﯿﺸﯽ ﮐﻪ از ﻓﺴﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
دل ﺧﺎﻣﺶ زﺑﺎﻧﻢ ﮐﺮده ﻓﺮﻗﺖ ﻧﺎﻣﻪای اﻧﺸﺎ
ﮐﻪ هﺮﮔﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻢ ﺧﺎﻣﻪ در ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
ﺑﺒﯿﻦ ای ﭘﻨﺪ ﮔﻮآه ﻣﻦ و ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻊ دﯾﮕﺮ
ﭼﺮاغ ﺧﻮﯾﺶ روﺷﻦ ﮐﻦ ﮐﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎد ﻣﯽآﯾﺪ
ﭼﻨﺎن ﻣﯽآﯾﺪ از دل آه ﺳﺮد ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺳﻮزان
ﮐﻪ ﭘﻨﺪاری ز راه ﮐﻮره ﺣﺪاد ﻣﯽآﯾﺪ
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روز ﻣﺤﺸﺮ ﮐﻪ ﺧﺪا ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
دل ﺟﺪا ﺷﮑﺮ ﺗﻮ و دﯾﺪه ﺟﺪا ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﺟﺎن ﻏﻢ دﯾﺪه ﮐﻪ آﻣﺪ ﺑﻪ ﻟﺐ از هﺠﺮاﻧﺖ
ﺗﺎ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﺮ وﻓﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ وﻓﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﻏﯿﺮ را ﻣﯿﮑﺸﯽ اﻣﺮوز و ﺣﺴﺪ ﻣﯽﮐﺸﺪم
ﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺗﻮ ﻓﺮدای ﺟزا ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﮐﺮم ﻧﺎﺳﺎﺧﺘﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﻨﮫﺎ در ﺑزم
ﺳﺮ ﭼﻮ از ﺑﺎده ﮐﻨﺪ ﮔﺮم ﭼﮫﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﮐﺮده رﺳﻮای دو ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻘﺒﻢ ﭼﻮن ﻧﮑﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺸﺮم دﮔﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﻤﺎ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﮐﺮده ﺻﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ دﺷﻤﻦ ﻣﺮض هﺠﺮ ﮐﻨﻮن
ﻣﺎﻧﺪه ﯾﮏ ﮐﺎر هﻤﺎﻧﺎ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﺷﻮخ وﻓﺎ ﮐﯿﺶ ز رﺣﻢ
ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﺻﺒﺮ ﮐﻪ درد ﺗﻮ دوا ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد
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دل وﺟﺎن و ﺳﺮو ﺗﻦ ﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺪای ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻔﺎی ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ
هﻤﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ﭼﻪ رﺧﺴﺎر ﺗﻮ واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﺳﯿﺮ واﻗﻊ ز ﺗﻤﺎﺷﺎی ﮐﺠﺎی ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ
ﺧﻮش ادا ﻣﯿﮑﻨﯽ ای ﺷﻮخ اداهﺎی ﻣﺮا
ﺧﻮش اداﯾﺎن هﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎن ادای ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ
هﻢ ﺑﺮ آن ﺳﺎدهدﻻن ﺧﻨﺪه ﺳزد هﻢ ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ وﻓﺎی ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ
داری آن ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐز ﺟﺎن روی ﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز
ﭘﺎدﺷﺎهﺎن ﺟﮫﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺪای ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ
دﯾﺪه ﻧﻤﻨﺎک ﻧﮕﺮداﻧﯽ اﮔﺮ ﺗﺸﻨﻪ ﻟﺒﺎن
هﻤﻪ در دﺷﺖ هﻮش ﮐﺸﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﺤﺘﺸﻢ وای ﺑﺮ آن ﻗﻮم ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎز
در دل ﺷﺐ هﺪف ﺗﯿﺮ دﻋﺎی ﺗﻮ ﺷﻮﻧﺪ
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ﭼﻨﺪ ﻋﻤﺮم در ﺷﺐ هﺠﺮان ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﺑﮕﺬرد
ﻣﺮگ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ از ﻋﻤﺮی ﮐﻪ در ﻏﻢ ﺑﮕﺬرد
ﺑﯽ ﺗﻮ از ﻋﻤﺮم دﻣﯽ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ آه ار ﺑﻌﺪ ازﯾﻦ
ﺑﺮ ﻣﻦ از اﯾﺎم هﺠﺮان ﺗﻮ ﯾﮑﺪم ﺑﮕﺬرد
هﯿﭻ داﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﯿﺎت آدﻣﯽ
ﯾﮑﺪﻣﯽ ﮐزﻋﻤﺮ ﺑﺎ ﯾﺎران هﻤﺪم ﺑﮕﺬرد
ﮔﺮ ﺑﮕﻔﺖ دوﺳﺖ ﺧﻮاهﺪ از ﺣﺮﯾﻔﺎن ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﻣﺮد آن ﺑﺎدش ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ از دو ﻋﺎﻟﻢ ﺑﮕﺬرد
ﺧﯿﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﺧﯿﺎﻟﺖ ﮐز ﻗﯿﺎس آﻣﺪ ﺑﺮون
ﺑﮕﺬرد در دل دﻣﯽ ﺻﺪ ﺑﺎر اﮔﺮ ﮐﻢ ﺑﮕﺬرد
ای ﮐﻪ ﺑﺎز از ﮐﯿﻦ ﻣﺎ داﻣﻦ ﻓﺮاهﻢ ﭼﯿﺪهای
دﺳﺖ ﻣﺎ و داﻣﻦ ﻣﮫﺮ ﺗﻮ ﮐﯿﻦ هﻢ ﺑﮕﺬرد
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﯿﻤﺎر و ﺟﺎﻧﺶ ﺑﺮ ﻟﺐ از هﺠﺮان ﺗﻮﺳﺖ
ﮐﺎش ﺑﺮ وی ﺑﮕﺬری زان ﭘﯿﺶ ﮐز هﻢ ﺑﮕﺬرد
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ﮔﻔﺘﻢ ﺗﻮ را ﻣﺘﺎﻋﯽ ﺑﮫﺘﺮ ز ﻧﺎز ﺑﺎﺷﺪ
از ﻋﺸﻮه ﮔﻔﺖ آری ﮔﺮ ﻋﺸﻖﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺪت ﺑﻪ ﺳﺮو آزاد ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﻨﺪﮔﯽ داد
اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻗﺪ او ﺗﺮﺳﻢ دراز ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻨﺸﯿﻦ ز آﺗﺶ ﻣﻦ آهﻨﯿﻦ دل اﯾﻤﻦ
ﮐﺎﺗﺶ ﭼﻮ ﺗﯿز ﺑﺎﺷﺪ آهﻦ ﮔﺪاز ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮ ﻣﻦ درﺳﺘﻢ ﺑﺎز دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻣﻤﺘﺎز
ﮐﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺘﻤﮫﺎ ﮔﺮ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ
درﯾﺎی راز در ﺟﻮش ﻣﻦ ﻣﮫﺮ ﺑﺮ ﻟﺐ از ﺑﯿﻢ
ﮔﻮ هﻢ زﺑﺎن ﺣﺮﯾﻔﯽ ﮐز اهﻞ راز ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزد ﺷﺎهﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ را
ﮔﺮدن ﻃﺮاز ﻣﺤﻤﻮد ﻃﻮق اﯾﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ذوﻗﯽ ﭼﻨﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ آﻣﯿزش ﻧﮫﺎن را
ﻣﻌﺸﻮق اﮔﺮ ز ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽاﺣﺘﺮاز ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺟﻮﺋﯽ ﭘﯽ ﺑﺘﺎن ﮔﯿﺮ
ﮐﺎول ﻗﺪم درﯾﻦ ره ﮐﻮی ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ
آﺗﺶ ﻓﺘﺪ ﺑﻪ ﮔﻠزار ﮔﺮ هﻤﭽﻮ ﻧﺮﮔﺲ ﯾﺎر
ﻧﺮﮔﺲ ﮐﺮﺷﻤﻪ ﭘﺮداز ﯾﺎ ﻋﺸﻮهﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺶ از ﺗﻤﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮاهﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی
ﺗﺎ از ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم او ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﺷﺎ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮﺧﯿزد از در ﻣﮫﺮ
ﺑﺮ ﻣﺤﺘﺸﻢ در ﺟﻮر هﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ
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زاهﺪان ﻣﻨﻊ ز دﯾﺮ و ﻣﯽ ﻧﺎﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﮐﻮﺛﺮ و ﺧﻠﺪ ﻣﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻋﺬاﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﭼﺸﻢ اﻓﺴﻮﻧﮕﺮش از ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﮐﯽ ﮔﺬرد
ﺑﺮ ﻣﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ ﻣﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﻣﺪﻋﯽ را اﮔﺮ آواره ﻧﺴﺎزم ز درش
از ﺳﮕﺎن ﺳﺮ آن ﮐﻮی ﺣﺴﺎﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﻣﻦ ﺧﻮد از ﺑﺎدهی دﯾﺪار ﺧﺮاﺑﻢ اﻣﺸﺐ
ﻣﯽﻣﯿﺎرﯾﺪ و ازﯾﻦ ﺑﯿﺶ ﺧﺮاﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﻣﺪهﯿﺪ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺳﺎﻏﺮ ﺑﺖ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﻣﺮا
ﻣﻦ ﮐﺒﺎﺑﻢ دﮔﺮ از رﺷﮏ ﮐﺒﺎﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﺣﺮف وﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ﻣﮕﻮﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
آب ﭼﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﻃﻠﺒﮑﺎر ﺳﺮاﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﺧﻮاهﻢ از ﮔﺮﯾﻪ دهﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻼب اﻣﺸﺐ
دوﺳﺘﺎن را ﺧﺒﺮ از ﭼﺸﻢ ﭘﺮآﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﭼﺎرهی ﺑﯿﺨﻮدی ﻣﻦ ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻧﺘﻮان
ﺑﻪ ﺧﻮدم ﺑﺎز ﮔﺬارﯾﺪ و ﻋﺬاﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
ﺗﻮﺑﻪ ﭼﻮن ﻣﺤﺘﺸﻢ از ﻣﯽ ﻣﺪهﯿﺪم زﯾﻨﮫﺎر
ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺧﺎﺻﻪ در اﯾﺎم ﺷﺮاﺑﻢ ﻣﮑﻨﯿﺪ
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ﺳﯿﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﺷﺎدم داﺷﺖ ﮔﺎهﯽ از ﻧﮕﺎه ﺧﻮد
ﻓﻐﺎن ﮐز ﭼﺸﻢ او آﺧﺮ ﻓﺘﺎدم از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﺮا ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻦ ﺳﺎﯾﻪی رﺣﻤﺖ
ﺳﮫﯽ ﺳﺮوی ﮐﻪ دارد ﻋﺎﻟﻤﯽ را رد ﭘﻨﺎه ﺧﻮد
ﮐﺸﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ و ﮔﻮﯾﺪ ﺳﺮ ﻣﮑﺶ از ﻣﻦ ﻣﻌﺎذاﻟﻠﻪ
ﮔﺪاﺋﯽ را ﭼﻪ ﺣﺪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد
ﻣﯿﻨﺪﯾﺶ از ﺟزا هﺮﭼﻨﺪ ﻓﺎﺷﻢ ﮐﺸﺘﻪای ای ﻣﻪ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺧﻮد هﻢ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﺨﻮاهﻢ ﺷﺪ ﮔﻮاه ﺧﻮد
ﺷﺐ ﻋﯿﺪ اﺳﺖ و ﻣﻪ در اﺑﺮ و ﻣﻪ ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن در ﻏﻢ
ﺗﻮ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻃﺮف ﺑﺎ ﻣﯽ ﺑﺮﺷﮑﻦ ﻃﺮف ﮐﻼه ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺟﺮﻣﯽ ﮐﺎش ﭘﯿﺸﺶ ﻣﺘﮫﻢ ﮔﺮدم ﮐﻪ هﺮ ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ اﻓﺘﻢ ﻣﻌﺬرت ﺧﻮاه از ﮔﻨﺎه ﺧﻮد
ﭼﻮ ﻣﻦ از دوﻟﺖ ﻗﺮب ارﭼﻪ دوری ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻣﯿﺮو
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮔﺎهﯽ ﺑﺮ در اﻣﯿﺪ ﮔﺎه ﺧﻮد
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آن ﭘﺮی ﺑﮕﺬﺷﺖ و ﺳﻮی ﻣﺎ ﻧﮕﺎهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد
ﮐﺸﺖ در ره ﺑﯽﮔﻨﺎهﯽ را و آهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد
ﺻﺒﺮ ﻣﻦ ﮐﺎﻧﺪر ﻋﯿﺎر از هﯿﭻ ﮐﻮهﯽ ﮐﻢ ﻧﺒﻮد
هﻢ ﻋﯿﺎری در هﻮای او ﻧﮕﺎهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد
ﺑﺮق ﻗﮫﺮ او ﮐﻪ ﮔﺸﺖ ﻏﯿﺮ را ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺬاﺷﺖ
در رﯾﺎض ﻣﺎ ﻣﺪارا ﺑﺎ ﮔﯿﺎهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد ازو ﺳﻮدای ﻟﻄﻒ داﺋﻤﯽ
او ﺳﺮاﻓﺮازم ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﮔﺎه ﮔﺎهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد
ﺳﺮ ﮔﺮان ﮔﺸﺖ از ﻣﯽ و ﺑﺮ ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺳﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ
وز ﺳﺮدوش اﺳﯿﺮان ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد
دل ﮐﻪ ﮐﺮد از ﻗﺒﻠﻪ در ﻣﺤﺮاب اﺑﺮوی ﺗﻮ رو
از ﺳﺮ ﺑﯿﺪاد ﮔﻮﯾﺎ ﻋﺬر ﺧﻮاهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد
ﻣﺤﺘﺸﻢ زﻟﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺳﺮ در ﻧﯿﺎرد از ﻏﺮور
ﺗﺮک ﻧﺎز و ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺳﯿﺎهﯽ هﻢ ﻧﮑﺮد
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ﯾﮏ ﺻﺒﺢ ﺑﺒﺎم آی و ز رخ ﭘﺮده ﺑﺮاﻧﺪاز
آوازه ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ زن و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮاﻧﺪاز
زه ﺷﺪ ﭼﻮ ﮐﻤﺎن ﺗﻮ ﭘﯽ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﺮدم
ﮔﻮزه ز ﮐﻤﺎن اﺟﻞ اﯾﺎم ﺑﺮاﻧﺪاز
ﺑﺮﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺎهﯽ ﮐﻤﺮ و ﻃﻮق ﻏﻼﻣﯽ
در ﮔﺮدن ﺻﺪ ﺧﺴﺮو زرﯾﻦ ﮐﻤﺮ اﻧﺪاز
ﺑﮫﺮ دل ﻣﺸﺘﺎق ﻣﮑﺶ ﺗﯿﺮ ز ﺗﺮﮐﺶ
ﻧﺨﺠﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪﻧﮓ دﮔﺮ اﻧﺪاز
دی داﺷﺘﻢ ای ﺻﯿﺪ ﻓﮑﻦ ﻃﺎﻗﺖ ازﯾﻦ ﺑﯿﺶ
اﻣﺮوز ﺧﺪﻧﮓ ﻧﻈﺮ آهﺴﺘﻪﺗﺮ اﻧﺪاز
در ﮔﻔﺘﻦ راز آن ﭼﻪ زﺑﺎن ﻣﺤﺮم آن ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺮ ﮔﺮدن آﻣﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﮏ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز
ای زﯾﻨﺖ ﺑﺎﻟﯿﻦ رﻗﯿﺒﺎن ﺷﺪه ﻋﻤﺮی
ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ز هﻢ ﻣﯽﮔﺬرم ﯾﮏ ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز
ﺗﺎ ﻏﯿﺮ ﺑﻤﯿﺮد ز ﺷﻌﻒ ﯾﮏ ﺷﺒﻢ از وی
ﭘﻨﮫﺎن ﮐﻦ و در ﺷﮫﺮ ﺗﻮهﻢ ﺧﺒﺮ اﻧﺪاز
در ﺑﺤﺮ هﻮس ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﺤﺘﺸﻢ از ﻋﺸﻖ
ﺗﺎ ﻏﺮق ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺗﻮ ﺧﻮد را ﺑﻪ در اﻧﺪاز
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آﻓﺖ ﻣﻦ ﯾﮏ ﻧﮕﻪ زان ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺎز
ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺴﺘﯿﻢ ﮐﺎرم ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﺎز
ﭼﻮن ز ﻣﻦ ﺑﻨﺪﻧﺪ راه آﺷﻨﺎﺋﯽهﺎی ﺗﻮ
هﺮﭼﻪ ﻣﯿﺨﻮاهﯽ ز ﻣﻦ ﻏﯿﺮ از ﻧﮕﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺳﺎز
ﺷﻮر ﻃﻔﻼن را اﮔﺮ ﺧﻮش داری آن رخ را دﻣﯽ
ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎی ﺟﻨﻮن ﻋﺎﺷﻖ دﯾﻮاﻧﻪ ﺳﺎز
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎک راهﺖ اﻓﺘﺪ ﺻﻮرت از دﯾﻮار و در
آن ﺧﺮاﻣﺶ را زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮف ﺻﻮرت ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎز
ﺗﺎ روم آﺳﺎن ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻣﺮگ در ﺑﺎﻟﯿﻦ ﻣﻦ
ﭼﺸﻢ اﻓﺴﻮن ﺳﺎز را ﮔﻮﯾﻨﺪه اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺎز
در وداع آﺧﺮﯾﻦ ﻋﯿﺶ ﮐﺮد ای ﺟﻐﺪ ﻏﻢ
آﺷﯿﺎن ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮ دﯾﻮار اﯾﻦ وﯾﺮاﻧﻪ ﺳﺎز
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺧﻮاهﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﺘﺎﺋﯽ اﻧﺪر ﺣﮑﻢ ﺧﻮﯾﺶ
ﺧﺎﺗﻢ دل را ﻧﮕﯿﻦ زان ﮔﻮهﺮ ﯾﮏ داﻧﻪ ﺳﺎز
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آﺧﺮ ای ﺑﯽرﺣﻢ ﺣﺎل ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
ﺣﺮف ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ از ﻣﺤﺮﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
ﻧﺎم دوراﻓﺘﺎدﮔﺎن ﮔﺮ رﻓﺘﻪ از ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻧﯿز
از ﻓﺮاﻣﻮﺷﺎن ﺑﯽﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
ﭼﻮن ﻃﺒﯿﺐ ﺷﮫﺮ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺮف ﺑﯿﻤﺎران ﻋﺸﻖ
ﮔﺮ ﺗﻮان ﺣﺮﻓﯽ ز درد ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
ﻣﻦ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﺑﭙﺮس از دﯾﮕﺮان اﺣﻮال ﻣﻦ
از دل ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎد ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
ﺷﺮح آن زاری ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ
از ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﭙﺮس از ﭘﺎﺳﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
ﯾﺎ ﻣﭙﺮس اﺣﻮال ﻣﻦ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻋﯽ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن از هﻢ زﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﺮ آﺳﺘﺎﻧﺖ از ﺳﮕﯽ ﺧﻮد ﮐﻢ ﻧﺒﻮد
ﺣﺎﻟﺶ آﺧﺮ از ﺳﮕﺎن آﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﭙﺮس
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آن ﻗﺪر ﺷﻮق ﮔﻞ روی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
آن ﻗﺪر دﻏﺪﻏﻪ از ﺧﻮی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
ﭼﻮن ره ﮐﻮی ﺗﻮ ﭘﺮﺳﻢ دﻟﻢ از ﺑﯿﻢ ﻃﭙﺪ
آن ﻗﺪر ذوق ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
ﺳﺮ ﺑﻪ زاﻧﻮی ﺧﯿﺎل ﺗﻮ هﻼﻟﯽ ﺷﺪهام
آن ﻗﺪر ﻣﯿﻞ ﺑﻪ اﺑﺮوی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
از ﺧﻢ ﻣﻮی ﺗﻮام رﺷﺘﻪی ﺟﺎن ﻣﯿﮕﺴﻠﺪ
آن ﻗﺪر ﺗﺎب ز ﮔﯿﺴﻮی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
ﺻﺪره از هﻮش روم ﭼﻮن رﺳﺪ از ﮐﻮی ﺗﻮ ﺑﺎد
آن ﻗﺪر ﺑﯿﺨﻮدی از ﺑﻮی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
ﺟﺎﻧﻢ از ﺷﻮق رﺧﺖ دﯾﺮ ﺑﺮون ﻣﯽآﯾﺪ
اﻧﻔﻌﺎل آن ﻗﺪر از روی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺗﺎ ﺷﺪه ﺧﺮم دﻟﺖ از ﭘﮫﻠﻮی ﯾﺎر
آن ﻗﺪر ذوق ز ﭘﮫﻠﻮی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺗﺎ ﺷﺪه آن ﺷﻮخ ﺑﻪ ﻧﻈﻤﺖ ﻣﺎﯾﻞ
ذوﻗﯽ از ﻃﺒﻊ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺗﻮ دارم ﮐﻪ ﻣﭙﺮس
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ﺑﻪ هﺠﺮان ﮐﺮده ﺑﻮدم ﺧﻮ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻪ روی او دﯾﺪم
ﮐﻤﻨﺪ ﻋﻘﻞ ﺑﮕﺴﺴﺘﻢ ز ﻧﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺮدﯾﺪم
ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭘﻨﺒﻪی آﺳﺎﯾﺶ از داغ ﺟﻨﻮن ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻋﺎﺷﻘﯽ از ﺳﺮ ﮔﻞ دﯾﻮاﻧﮕﯽ ﭼﯿﺪم
دﻟﻢ زان آﻓﺖ ﺟﺎن ﺑﻮد ﻓﺎرغوز ﺑﻼ اﯾﻤﻦ
ز آﻓﺖ دوﺳﺘﯽ ﺑﺎز آن ﺑﻼ ﺑﺮﺧﻮد ﭘﺴﻨﺪﯾﺪم
ز راه ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﻢ آن رﻋﻨﺎ دﭼﺎرم ﺷﺪ
ازان راهﯽ ﮐﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﯾﺪم
هﻨﻮزم ﺑﺎ ﻧﮫﺎل ﻗﺎﻣﺘﺶ ﺑﺎﻗﯿﺴﺖ ﭘﯿﻮﻧﺪی
ﮐﻪ هﺮﺟﺎ دﯾﺪم او را ﺟﻠﻮهﮔﺮ ﭼﻮن ﺑﯿﺪ ﻟﺮزﯾﺪم
ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺳﯿﺪهام از ﻏﻤزهی ﻣﺮدم ﺷﮑﺎر او
ﮐﻪ هﺮﮔﺎه آن ﭘﺮی در ﭼﺸﻤﻢ آﻣﺪ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯿﺪم
در آن ره ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﺎن ﺳﺮوﻗﺪ ﻣﯿﺮﻓﺖ و ﻣﻦ در ﭘﯽ
زﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﺪ از ﺑﺲ ﮐﻪ ﺑﺮ وی ﭼﮫﺮه ﻣﺎﻟﯿﺪم
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ای ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﺎﻻی ﺗﻮ ﻣﻦ
ای ﺳﺮاﭘﺎ ﻧﺎز ﻗﺮﺑﺎن ﺳﺮاﭘﺎی ﺗﻮ ﻣﻦ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺟﻠﻮهی ﺗﻮ ﺧﻠﻖ ﺣﯿﺮان ﻣﻨﻨﺪ
ﺑﺲ ﮐﻪ ﺣﯿﺮان ﮔﺸﺘﻪام ﺑﺮﻗﺪ رﻋﻨﺎی ﺗﻮ ﻣﻦ
ﮐﺮده ﭼﺸﻢ ﻧﯿﻢﺑﺎزت رﺧﻨﻪ در ﺑﻨﯿﺎد ﺟﺎن
اﯾﻦ ﭼﻪ ﭼﺸﻤﺴﺖ ای ﺷﮫﯿﺪ ﭼﺸﻢ ﺷﮫﻼی ﺗﻮ ﻣﻦ
ﺗﺎ ﻧﮕﺮدد ﺧﻮاری ﻣﻦ ﺑﺮﻣﻼ ﭘﯿﺶ ﮐﺴﺎن
ﻣﯽﻧﻮازی ﺑﻨﺪه را ای ﺑﻨﺪه رای ﺗﻮ
ﻣﻦ ﺑﻨﺪﺑﻨﺪم ﺑﮕﺴﻞ از هﻢ ﮔﺮﻧﺒﺎﺷﻢ روز ﺣﺸﺮ
ﺑﻨﺪ ﺑﺮ دل ﻣﺎﻧﺪه زﻟﻒ ﺳﻤﻦ ﺳﺎی ﺗﻮ ﻣﻦ
ﭼﻮن ﺑﺮون آرم ﺳﺮ از ﺧﺎک ﻟﺤﺪ ﺑﺎﺷﻢ هﻨﻮز
ﭘﺎی در ﮔﻞ از ﺧﯿﺎل ﻧﺨﻞ ﺑﺎﻻی ﺗﻮ ﻣﻦ
در وﺻﻒ دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﮐﻮی ﻋﺸﻘﻢ ﺟﺎﻣﺒﺎد
ﮔﺮ ﺧﻼﺻﯽ ﺟﻮﯾﻢ از زﻧﺠﯿﺮ ﺳﻮدای ﺗﻮ ﻣﻦ
دﺳﺖ ﻣﻦ ﮔﯿﺮ ای ﮔﻞ رﻋﻨﺎ ﮐﻪ هﺴﺘﻢ از ﻓﺮاق
ﺧﺎر در ﭘﺎ رﻓﺘﻪ راه ﺗﻤﻨﺎی ﺗﻮ ﻣﻦ
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺗﺎ ﺧﺴﺮوان را ﻣﺠﻠﺲ آراﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺮ
ﭘﺎدﺷﺎه او ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺠﻠﺲ آرای ﺗﻮ ﻣﻦ
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ﺑﺎ او ﺷﺒﯽ از دﯾﺮ ﻣﯽﺧﻮاهﻢ ﺧﺮاب آﯾﻢ ﺑﺮون
او ﺑﺮﻗﻊ ﺷﺮم اﻓﮑﻨﺪ ﻣﻦ از ﺣﺠﺎب آﯾﻢ ﺑﺮون
ﺧﻮش آن ﮐﻪ ﻃﺮح ﺳﯿﺮ ﺷﺐ اﻧﺪازد آن ﻣﺴﺖ ﺧﺮاب
ﻣﻦ داﻣﻦ ﻇﻠﻤﺖ دران ﺑﺎ آﻓﺘﺎب آﯾﻢ ﺑﺮون
ﻋﺬر ﮔﻨﻪ ﮔﻮﯾﻢ ﭼﻨﺎن ﮐز ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﮕﺬرد
ﮔﺮ آن ﻗﺪر ﺑﺨﺸﺪ اﻣﺎن ﮐز اﺿﻄﺮاب آﯾﻢ ﺑﺮون
در ورﻃﻪی ﻋﺸﻖ ﺑﺘﺎن ﻧﺎﮐﺮده ﺧﻮد رااﻣﺘﺤﺎن
ﮐﺸﺘﯽ در آب اﻧﺪاﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﭼﻮن ز آب آﯾﻢ ﺑﺮون
ﺗﺎ ﺣﺸﺮ ﻋﺸﻖ از ﺑﮫﺮ ﻣﻦ ﺧﻮاهﺪ ﻓﺮوزد آﺗﺸﯽ
ﮐﺎﻓﺘﻢ اﮔﺮ ﯾﮏ دم درو دردم ﮐﺒﺎب آﯾﻢ ﺑﺮون
راﻧﺪم ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﭼﻮن ﻓﺮس ﮐز ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺑﻼ
از ﻣﻮج ﺧﯿز ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﮔﻠﮕﻮن رﮐﺎب آﯾﻢ ﺑﺮون
از اﺑﺮ اﺣﺴﺎن ﻗﻄﺮهای در دوزخ هﺠﺮان ﭼﮑﺎن
ﺗﺎ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎن ﻣﻦ از ﻋﺬاب آﯾﻢ ﺑﺮون
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روز ﻣﻦ زان زﻟﻒ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺳﯿﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن
ﺣﺎل ﻣﻦ زان ﺧﺎل ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﺗﺒﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن
ﻗﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺮ ﺗﻨﮫﺎ ز ﭘﺎ ﺧﻮاهﺪﻓﺘﺎد
ﺟﻠﻮهﮔﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺮ دﻟﮫﺎ زره ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن
ﻣﺎه ﻧﻮ ﺻﺪ ﻧﺎز ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﺑﺮ ﻣﮫﺮ آن زﻣﺎن
ﮐﺎن ﭼﻨﺎن ﻧﺎزان ﺑﻪ آﻧﻄﺮف ﮐﻠﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن
ﮔﺮ ﺧﺮام اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺲ ﺟﺎﻧﮫﺎ ز ﭘﺎ ﺧﻮاهﺪ ﻓﺘﺎد
ﮔﺮ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺲ دﻟﮫﺎ زره ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن
ﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﯿﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺮدازد آن رﻋﻨﺎ ﺳﻮار
ﺻﯿﺪ ﭘﺮدازﻧﺪه ﺻﺪ ﺻﯿﺪ ﮔﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن
ﺑﺮ ﻧﮕﺎهﺶ دوز ﭼﺸﻢ ای دل ﮐﻪ ﻣﺮهﻢ ﮐﺎری
در ﻣﯿﺎن ﺗﯿﺮﺑﺎران ﻧﮕﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن
راﺣﺘﯽ ﮐز ﺗﯿﻎ او دﯾﺪم ﻣﻦ آن ﺧﻮن ﺧﻮار را
ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﮐﻔﺎرهی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﻨﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮔﺮ ﺑﺤﺮ ﻏﻢ اﻣﻮاج ﺧﻮاهﺪ زد ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﯿﻞ اﺷﮓ ﻣﻦ ز ﻣﺎهﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪن

www.gagesh.com

63
ﮔﺮﭼﻪ در دﯾﺪهیﺗﺮ ﺟﺎی ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
ﺑﻪ هﻤﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﺗﻤﻨﺎی ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
وﺻﻞ را ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻧﺘﻮان ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ
هﺠﺮ را ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮدای ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
ﮐﻨﻢ از ﺑﮫﺮ ﺗﻮ داﻧﺴﺘﻪ ﺧﻼف دل ﺧﻮﯾﺶ
ﭼﻮن ﺧﻼف دل داﻧﺎی ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
ﮔﺮﭼﻪ ﮐﻔﺮ اﺳﺖ ز ﺑﺲ ﺳﺮﮐﺸﯿﺖ ﻣﯽﺗﺮﺳﻢ
ﮐز ﺧﺪا ﻧﯿز ﺗﻤﻨﺎی ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
در دل ﺗﻨﮕﯽ و اﯾﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﮔﺮدون را
ﺻﺪف ﮔﻮهﺮ ﯾﮑﺘﺎی ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
ﺧﻮاهﻢ از ﺧﻠﻖ ﻧﮫﺎﻧﺖ ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪی و اﺧﻔﺎی ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
ﮔﺮ ﺳﺮاﭘﺎ ﭼﻮ ﻓﻠﮏ دﯾﺪه ﺗﻮان ﮔﺸﺖ هﻨﻮز
ﺳﯿﺮ ﺧﻮد را ز ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
ﮔﺮ ﮐﻨﯽ وﻋﺪه هﻢ ای ﯾﺎر ﻏﻠﻂ وﻋﺪه ﭼﻪ ﺳﻮد
ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺋﯽ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮔﺮ ﺗﻮ ﮐﻨﯽ ﺗﺮک ﺳﺨﻦ ﺻﺪ ﮐﺎن را
ﺑﻪ دل ﻃﺒﻊ ﮔﮫﺮ زای ﺗﻮ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن
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ای ﺳﺮو ﮔﻠﻨﺪام ﮐﻪ داری ﮐﻤﺮ از ﻣﻮ
ﺑﺮ ﻣﻮ ﮐﻤﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﮕﺮ از ﻣﻮ
ﺟز ﮐﺎﺗﺐ ﻗﺪرت ﮐﻪ رﺧﺖ را ز ﺧﻂ آراﺳﺖ
ﮐﺲ ﺧﻂ ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ روی ﻗﻤﺮ از ﻣﻮ
ﺑﺮ روی ﺗﻮ ﺧﻂ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨﺒﺶ آن زﻟﻒ
اﻓﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪی ﮔﻞ ﻣﺸﮏ ﺗﺮ از ﻣﻮ
ﺑﺎ ﺗﯿزی ﻣﮋﮔﺎن ﺗﻮ ﻧﻘﺎش ﭼﻪ ﺳﺎزد
ﮔﯿﺮم ﮐﻪ ﺑﺴﺎزد ﻗﻠﻤﯽ ﺗﯿزﺗﺮ از ﻣﻮ
ﺟز هﻨﺪوی ﭼﺸﻤﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﮋﮔﺎن رگ ﺟﺎن زد
ﻓﺴﺎد ﻧﺪﯾﺪم ﮐﻪ زﻧﺪ ﻧﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮ
ﮔﻔﺘﯽ اﺛﺮی در ﺗﺐ ﻋﺸﻖ از ﺗﻮ ﻧﻤﺎﻧﺪه
در آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ﭼﻪ ﻣﺎﻧﺪ اﺛﺮ از ﻣﻮ
ﺗﺮﺳﻢ ﻧﺮﺳﺪ ﺑﺮ ﺑﺪن ﻣﺤﺘﺸﻢ از ﺿﻌﻒ
ﭘﯿﮑﺎن ﺧﺪﻧﮓ ﺗﻮ ﮐﻪ دارد ﮔﺬر از ﻣﻮ
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ﻧﻤﯽداﻧﻢ ز ﺧﻮد اﻓﺘﺎدﮔﺎن داری ﺧﺒﺮ ﯾﺎ ﻧﻪ
ز دور اﯾﻦ ﻧﺎﻟﻪی ﻣﺎ در دﻟﺖ دارد اﺛﺮ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﯾﻘﯿﻦ داری ﮐﻪ دارم از ﺧﯿﺎﻟﺖ ﭘﯿﮑﺮی ﺑﺎ ﺧﻮد
ﮐﻪ ﺷﺐ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ دم ﻣﯽﮔﺮدﻣﺶ ﺑﺮ ﮔﺮد ﺳﺮ ﯾﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ هﯿﭻ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﯽرﺳﺪ از ﭘﯽ
ﭼﻮ ﺑﺎد ﺻﺮﺻﺮ آن دﯾﻮاﻧﻪی ﺻﺤﺮا ﺳﭙﺮ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﯽ هﯿﭻ ﮔﻪ ﮐﺎن دﺷﺖ ﭘﯿﻤﺎ را
ﺑﻪ زور اﻧﺪاﺧﺘﻢ از ﭘﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺪادﮔﺮ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎر ﻣﻦ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻧﻪ ﯾﮏ دم
ﺑﺒﯿﻦ ﺧﻮاهﺪ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﮐﻮه را ﺻﺪ ﺟﺎ ﮐﻤﺮ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﭼﻮ ﺟﺎن را ﻧﯿﺴﺖ در رﻓﺘﻦ ﺗﻮﻗﻒ هﯿﭻ ﻣﯿﮕﻮﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﯽﺗﻮﻗﻒ زﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻧﺎﻣﻪ وز ﮔﻤﺮاهﯽ ﻃﺎﻟﻊ ﻧﻤﯽداﻧﻢ
ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ ره ﺑﻪ آن ﻣﻪ ﺑﺮد ﻣﺮغ ﻧﺎﻣﻪﺑﺮ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﺑﯿﺎ و ﻣﺤﺘﺸﻢ از ﺑﮫﺮ ﻣﻦ دﯾﻮان ﺧﻮد ﺑﮕﺸﺎ
ﺑﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮ ﻟﺸﮕﺮ ﻏﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ آﺧﺮ ﻇﻔﺮ ﯾﺎ ﻧﻪ
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ﺳﺎﻗﯿﺎ ﭼﻮن ﺟﺎم ﺟﻤﺸﯿﺪی ﭘﺮ از ﻣﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ دم ﻓﮑﺮ ﺑﺮﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻣﻦ ﻧﻪ آﻧﻢ ﮐز ﺗﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﮕﺴﻠﻢ
ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪم ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﻎ ﻗﮫﺮ ﭼﻮن ﻧﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
آﻧﭽﻪ در دل ﺑﺮدن از ﻟﻄﻒ دﻣﺎدم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ ﻓﺴﻮنﺳﺎزان ﺗﻮ از ﺟﻮر ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻣﯽدهﯽ ای ﻗﺒﻠﻪی ﻟﯿﻠﯽ و ﺷﺎن
هﺮﮐﻪ را ﻣﺠﻨﻮن ﺻﻔﺖ آواره از ﺣﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﺳﺎﻗﯿﺎ ﻃﯽ ﮐﻦ ﺑﺴﺎط ﻏﻢ در آن ﺑﺤﺮ ﻧﺸﺎط
ﮐز ﻧﻢ ﻓﯿﻀﺶ ﮔﺬار از ﺣﺎﺗﻢ ﻃﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻣﺤﻤﻞ ﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽﺑﺮی ای ﺳﺎرﺑﺎن
ﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯽ ﺣﺎل ﻣﺠﻨﻮن ﻧﺎﻗﻪ را ﭘﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻣﺤﺘﺸﻢ از ﺿﻌﻒ ﭼﻮن ﮔﯿﺘﯽ ﭼﻨﺎﻧﯽ اﯾﻦ زﻣﺎن
ﺟﺎی آن دارد اﮔﺮ ﺟﺎ در دل و ﭘﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ
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ﺑﻪ زﺑﺎن ﻏﻤزه راﻧﯽ ﭼﻮ روم ﺑﻪ ﻋﺸﻮه ﺧﻮاﻧﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺎز داد ﯾﺎد اﯾﻦ هﻤﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺎﻧﯽ
ﺳﮕﯽ از ﺗﻮ ﺷﮫﺴﻮارم ﺑﻪ ﻗﺒﻮل و رد ﭼﮑﺎرم
ﺑﻮد آن ﮐﻪ اﺿﻄﺮارم ﮐﻪ ﻧﺨﻮاﻧﯽ و ﻧﺮاﻧﯽ
اﮔﺮم ﺑﺮون ز اﻣﮑﺎن دو ﺟﮫﺎن ﺑﻮد ﺑﺮ از ﺟﺎن
هﻤﻪ در ره ﺗﻮ رﯾزم ﮐﻪ ﻋزﯾزﺗﺮ ز ﺟﺎﻧﯽ
دو ﺟﮫﺎن ز ﺗﻮﺳﺖ ای ﻣﻪ ﺑﮑﺸﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ را
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺲ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﻦ آن ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ
هﻤﻪی ﻓﺘﻨﻪ روﯾﺪ از ﺧﺎک و ﺳﺘﯿزه ﺧﯿزد از ﮔﻞ
ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﮐﺮﺷﻤﻪ رﯾزان ﭼﻮ ﺳﻤﻨﺪ ﻧﺎزراﻧﯽ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﺟﻮر ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد اﻣﺘﺤﺎن ﻋﺎﺷﻖ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﯿﻐﻢ آزﻣﻮدی و هﻤﺎن در اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ
ﺑﮕﺬر ز ﮐﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﺮﺳﻢ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﺸﺮ ﻧﻤﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ارادهی ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻀﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ
ﻃﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﯾﺎر ﻧﺎزی ﻧﺸﮑﺪ ﭼﻪ ﻟﺬت او را
دل ﺷﻮق ﮔﺮم دارد ارﻧﯽ ز ﻟﻦ ﺗﺮاﻧﯽ
ﭼﻮ ﺷﺪی ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﺎران هﻤﻪ رازهﺎی ﭘﻨﮫﺎن
دﮔﺮی اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﻮ ز ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻧﺪاﻧﯽ

www.gagesh.com

68
رﻓﺘﯽ و رﻓﺖ ﺑﯽرﺧﺖ از دﯾﺪه روﺷﻨﯽ
در دﯾﺪه ﻣﺎﻧﺪ اﺷﮑﯽ و آن ﻧﯿز رﻓﺘﻨﯽ
آن ﺗﻦ ز ﭘﺎﻓﺘﺎد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺎر ﻋﺸﻖ
از ﮐﻮهﮫﺎی درد ﻧﮑﺮدی ﻓﺮوﺗﻨﯽ
آن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻮد ﺧﯿﻤﻪی ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ﺳﺘﻮن
از ﺑﺎر هﺠﺮ ﮔﺸﺖ ﺑﯿﮏ ﺑﺎر ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﭼﺸﻤﯽ ﮐﻪ دل ﺑﻪ داﻣﻦ ﭘﺎﮐﺶ زدی ﻣﺜﻞ
از ﮔﺮﯾﻪی ﺷﮫﺮه ﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻟﻮده داﻣﻨﯽ
دﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ روی ﺗﻮ ﮔﻠﺸﻦ ﻃﺮاز ﺑﻮد
از داغ دﺳﺘﻪ ﺑﺴﺖ ز ﮔﻠﮫﺎی ﮔﻠﺨﻨﯽ
ﺑﺎری ﺗﻮ ﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﺮدی و ﺑﯽﻣﻦ درﯾﻦ ﺳﻔﺮ
ﺟﺎن را ﮐﻪ ﺑﺮق ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ﮐﺮد ﺧﺮﻣﻨﯽ
آن ﻏﻤزهای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻨﻪ ﻣﯽزد ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﭙﺎه
در ره ﮐﺪام ﻗﺎﻓﻠﻪ را ﮐﺮد رهزﻧﯽ
آن ﺗﺮکﺗﺎز ﻧﺎز ﺑﻪ ﮔﺮد ﮐﺪام ﻣﻠﮏ
ﮐﺮد از ﺳﭙﺎه دﻏﺪﻏﻪ ﺗﺎراج اﯾﻤﻨﯽ
ﭘﯿﺪا ﺷﺪ از ﻓﺮوغ رﺧﺖ ﺑﺮ ﮐﺪام دﺷﺖ
در ﻻﻟﻪهﺎ ﻃﺮاوت ﮔﻠﮫﺎی ﮔﻠﺸﻨﯽ
ﭼﺸﻢ ﮐﺪام آهﻮ از آن ﭼﺸﻢ ﺟﺎن ﺷﮑﺎر
آﻣﻮﺧﺖ آدﻣﯽ ﮐﺸﯽ و ﻣﺮدم اﻓﮑﻨﯽ
اﻓﺴﻮس ﻣﺤﺘﺸﻢ ﮐﻪ ره ﻧﻄﻖ ﺑﺴﺖ و ﻣﺎﻧﺪ
در ﮐﺎن ﻃﺒﻊ ﻧﺎدره در هﺎی ﻣﺨزﻧﯽ
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ﺳﺎرﺑﺎن ﺑﺮ ﻧﺎﻗﻪ ﻣﯽﺑﻨﺪد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺤﻤﻠﯽ
ﭼﻮن ﺟﺮس ز اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺑﺮ ﻣﯿﻄﭙﺪ ﻧﺎﻻن دﻟﯽ
ﻣﺤﻤﻞ آراﺋﯿﺴﺖ ﯾﮑﺠﺎ ﮔﺮم ﺑﺎ ﺻﺪ آب و ﺗﺎب
ﺟﺎی دﯾﮕﺮ آه ﺳﺮد و ﮔﺮﯾﻪی ﺑﯽﺣﺎﺻﻠﯽ
ﯾﮏ ﻃﺮف در ﻧﯿﺖ ﭘﺮواز ﺑﺎز ﺟﺎن ﺷﮑﺎر
ﯾﮏ ﻃﺮف در اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ ﻣﺮغ ﺑﺴﻤﻠﯽ
ﺷﮫﺮ وﯾﺮان ﮐﺮدهای را ﺑﺎد ﺻﺤﺮا در دﻣﺎغ
ﺑﺎد در ﮐﻒ ﭼﻮن ﮔﻞ از وی ﺑﯽدﻟﯽ ﭘﺎ در ﮔﻠﯽ
وای ﺑﺮ ﺻﺤﺮاﺋﯿﺎن ﮐز ﺷﮫﺮ ﺑﯿﺮون ﻣﯿﺮود
ﺑﯽﺗﺮﺣﻢ ﺻﯿﺪ ﺑﻨﺪی ﻧﺎﭘﺸﯿﻤﺎن ﻗﺎﺗﻠﯽ
ﺳﯿﻞ اﺷﮓ ﻣﻦ ﮔﺮ اﻓﺘﺪ از ﭘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎروان
ز اﻓﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﺧﻄﺮ ﮔﺎهﯽ ﺷﻮد هﺮ ﻣﻨزﻟﯽ
از ﺑﻨﯽآدم ﻧﺪﯾﺪم ﻣﺤﺘﺸﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ
وﺻﻞ را ﻧﺎﻣﺴﺘﻌﺪی اﻧﺲ را ﻧﺎﻗﺎﺑﻠﯽ
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ﺑﺎز ای دل ﺷﻮراﻧﮕﯿز رو ﺳﻮی ﮐﺴﯽ داری
ﭼﺸﻢ از هﻤﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺑﺮ روی ﮐﺴﯽ داری
ای آﺗﺶ دل ﺑﺎ آن ﮐز دﺳﺖ ﺗﻮ ﻣﯽﺳﻮزم
ﭼﻮن از ﺗﻮ ﮐﻨﻢ ﺷﮑﻮه ﺗﻮ ﺧﻮی ﮐﺴﯽ داری
هﺮ ﮔﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎغ آﯾﺪ ﻣﯽﺑﻮﯾﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
در ﭘﺎی ﺗﻮ ﻣﯿﺮم ﻣﻦ ﺗﻮ ﺑﻮی ﮐﺴﯽ داری
ای دل ز ﺳﺠﻮد ﺗﻮ ﻣﺤﺮاب ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﯾﺪ
ورﻧﻪ ﻧﻈﺮ رﮔﻮﯾﺎ اﺑﺮوی ﮐﺴﯽ داری
ﺑﮕﺴﻞ ز ﻣﻦ ای ﻋﺎﻗﻞ ورﻧﻪ ﻧﻔﺴﯽ دﯾﮕﺮ
زﻧﺠﯿﺮ ﺟﻨﻮن ﺑﺮ ﭘﺎ از ﻣﻮی ﮐﺴﯽ داری
ای ﻣﺤﺘﺸﻢ ار دهﺮت هﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﺠﻨﻮن ﮐﺮد
ﺧﻮش ﺑﺎش ﮐﻪ ﺟﺎ در ﻋﺸﻖ ﭘﮫﻠﻮی ﮐﺴﯽ داری
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اﯾﻦ ﻃﻠﻌﺖ و رﺧﺴﺎر ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ داری
اﯾﻦ ﻗﺎﻣﺖ و رﻓﺘﺎر ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ داری
ﻟﺐ ﺷﮫﺪ و ﺣﺪﯾﺜﺖ ﺷﮑﺮ اﺳﺖ ای ﮔﻞ ﺧﻨﺪان
اﯾﻦ ﺷﮫﺮ ﺷﮑﺮﺑﺎر ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ داری
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢ زدن ﺧﻮن دﻟﻢ ﺧﻮرد
اﯾﻦ ﻧﺮﮔﺲ ﺧﻮن ﺧﻮار ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ داری
ای در ﺗﻦ هﺮ ﮔﻠﺒﻨﯽ از رﺷﮓ ﺗﻮ ﺻﺪ ﺧﺎر
اﯾﻦ ﮔﻠﺒﻦ ﺑﯽﺧﺎر ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ داری
ﻗﮫﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﻏﯿﺎر ﺑﻪ از ﻟﻄﻒ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
اﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﺑﻪ اﻏﯿﺎر ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ داری
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻨﯽ ﻧﺴﺒﺘﻢ ای ﮔﻞ ﺑﻪ رﻗﯿﺒﺎن
زﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮا ﺧﻮار ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ داری
داری هﻤﻪ دم ﻣﺤﺘﺸﻢ آزار دل از ﯾﺎر
اﯾﻦ ﯾﺎر دل آزار ﮐﻪ دارد ﮐﻪ ﺗﻮ داری
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ﺻﻮرت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺳﯿﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﻮﺋﯽ
در ﺟﺴﻢ ﭘﺎک ﺣﻮر اﺳﺖ روح ﻓﺮﺷﺘﻪ ﮔﻮﺋﯽ
ﺑﺴﺘﺴﺖ ﺧﻄﺶ از ﻧﻮ دﯾﺒﺎﭼﻪای ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ
هﺴﺖ آﯾﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ از ﻣﺼﺤﻒ ﻧﮑﻮﺋﯽ
ﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﻮﺑﯽ از ﭘﯿﺶ رﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮐﺮد ﻧﻘﺶ دﯾﻮار دﻋﻮی ﺧﻮب روﺋﯽ
ﺷﻐﻞ ﻃﺒﯿﻌﺖ اوﺳﺖ در ﻋﯿﻦ ﺧﺸﻢ و اﻋﺮاض
زان ﻧﺮﮔﺲ ﺳﺨﻦ ﮔﻮ دزدﯾﺪه ﻋﺬر ﮔﻮﺋﯽ
در ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﺗﻮﺳﺖ ﺳﻌﯽ از ﺗﻮ ﺑﯿﺶ ﻣﺎ را
در ﻗﺘﻞ ﻣﺎﭼﻪ ﻻزم ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺟﻮﺋﯽ
در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ هﯿﭽﺖ ﺗﻌﻠﻞ اﻣﺎ
ﮔﺎهﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺒﺎب ﺗﻨﺪﺧﻮﺋﯽ
ﺑﻮی ﺑﮫﺸﺖ دارد اﯾﻦ ﺑﺎغ اﮔﺮﭼﻪ ﺣﺎﻻ
در وی ﻣﺸﺎم ﺟﺎن راﺳﺖ وﻗﺖ ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺑﻮﺋﯽ
در ﭘﺎﮐﺪاﻣﻨﯽهﺎ دﺧﻠﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺮﻗﻪ ﭘﻮﺷﺎن داﻣﺎن ﺧﺮﻗﻪ ﺷﻮﺋﯽ
هﺎن ﻣﺤﺘﺸﻢ درﯾﻦ راه ﺳﺮ ﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن را
ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺎ راه ﻧﯿﺎز ﭘﻮﺋﯽ
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در ﺳﯿﺮ ﭼﻤﻦ دﯾﺪم ﺳﺮو ﭼﻤﻦ آراﺋﯽ
زﯾﺒﺎ ﺗﻦ و اﻧﺪاﻣﯽ رﻋﻨﺎ ﻗﺪ و ﺑﺎﻻﺋﯽ
در ﭘﺮده ﻋﺬار او در ﺑﺴﺘﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﯽ
در رﻣز دهﺎن او ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎﺋﯽ
ای ﻋﻘﻞ وداﻋﻢ ﮐﻦ ﺧﻮش ﺧﻮش ﮐﻪ درﯾﻦ اﯾﺎم
دل ﻣﯽﺑﺮدم هﺮ روز ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﺋﯽ
ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺟﮫﺎﻧﮕﯿﺮﺳﺖ ﺷﻤﺸﯿﺮ زﺑﺎن ﻣﻦ
از ﺳﺤﺮ ﺧﯿﺎﻻﺗﻢ در ﻋﺮض ﺗﻤﻨﺎﺋﯽ
در ﮔﻮش دﻟﻢ ﺗﮑﺮار ﺑﺲ راز هﻤﯽﮔﻮﯾﺪ
آن ﻏﻤزه ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻤﺎﺋﯽ
هﺎن ای ﺳﺮ ﺳﻮداﺋﯽ راز هﻮس ﮔﺮﻣﺴﺖ
ﭘﺎ در ره ﺳﻮداﻧﻪ اﻣﺎ ﻧﺨﻮری ﭘﺎﺋﯽ
از ﻣﻨﻊ ﺑﺒﻨﺪی ﻟﺐ درﻻﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﺎن را
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺎ هﺮ ﻣﻨﻊ ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﯽ
ای ﻣﺮغ هﻤﺎﯾﻮن ﻓﺎل زﯾﻦ ﺑﺎل ﻓﺸﺎﻧﯿﮫﺎ
دل رﻓﺖ ز ﺟﺎ ﮔﻮﯾﺎ داری ﺧﺒﺮ از ﺟﺎﺋﯽ
از دﻏﺪﻏﻪی اﯾﻤﻦ ﺷﻮ ﮐز ﭘﺎﮐﯽ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
ﺳﺠﺎده ﺑﺮ آب اﻧﺪاﺧﺖ داﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﯽ آﻻﺋﯽ
ای ﻋﻘﻞ ﺳﭙﺮداری ﺑﮕﺬار ﮐﻪ رد دﻟﮫﺎ
ﮔﺮ دﯾﺪه ﺧﺪﻧﮓ اﻓﮑﻦ ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
ﺑﺮ ﻣﺤﺘﺸﻢ اﻓﮑﻦ ره ﺗﺎ ﮔﺮدی ازﯾﻦ آﮔﻪ
ﮐﺎﻧﺪر ﻧﻔﺴﯽ داری ﻃﻮﻃﯽ ﺷﮑﺮ ﺧﺎﺋﯽ
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