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ﻓﮫﺮﺳﺖ و ﺷﻤﺎرش ﻏزﻟﯿﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﻨﺎﺋﯽ ﻏزﻧﻮی
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1
ﻣﯽ ده ای ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻪ درد ﻋﺸﻖ آﻣﯿز را
زﻧﺪه ﮐﻦ در ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﻨﺖ ﭘﺮوﯾز را
2
ﺑﻨﺪهی ﯾﮏ دل ﻣﻨﻢ ﺑﻨﺪ ﻗﺒﺎی ﺗﺮا
ﭼﺎﮐﺮ ﯾﮑﺘﺎ ﻣﻨﻢ زﻟﻒ دو ﺗﺎی ﺗﺮا
3
ﻣﯽ ده ای ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻪ درد ﻋﺸﻖ آﻣﯿز را
زﻧﺪه ﮐﻦ در ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﻨﺖ ﭘﺮوﯾز را
4
ﺟﺎودان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ آن ﭼﺸﻢ ﺳﺤﺮ آﻣﯿز را
زﻧﮕﯿﺎن ﺳﺠﺪه ﺑﺮﻧﺪ آن زﻟﻒ ﺟﺎن آوﯾز را
5
ﺳﺎﻗﯿﺎ ﻣﯽ ده ﮐﻪ ﺟز ﻣﯽ ﻧﺸﮑﻨﺪ ﭘﺮهﯿز را
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ زهﺪ رﻧﮓ آﻣﯿز را
6
ﭼﻨﺪ رﻧﺠﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎرا اﯾﻦ دل ﻣﺸﺘﺎق را
ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﻋﺸﺎق را
7
ﺳﺎﻗﯿﺎ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻤﻮرﯾﻢ در ده ﺟﺎم را
ﺳﺎﻋﺘﯽ آرام ده اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﯽ آرام را
8
ﻓﺮﯾﺎد از آن دو ﭼﺸﻤﮏ ﺟﺎدوی دﻟﻔﺮﯾﺐ
ﻓﺮﯾﺎد از آن دو ﮐﺎﻓﺮ ﻏﺎزی ﺑﺎ ﻧﮫﯿﺐ
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9
ای ﻟﻌﺒﺖ ﺻﺎﻓﯽ ﺻﻔﺎت ای ﺧﻮﺷﺘﺮ از آب ﺣﯿﺎت
هﺴﺘﯽ درﯾﻦ آﺧﺮ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﮑﺮان را ﻣﻌﺠزات
10
اﯾﻦ رﻧﮓ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ زﻟﻔﺶ آﻣﯿﺨﺖ
وﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ اﻧﮕﯿﺨﺖ
11
ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﯿﺎل دوﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺎ را هﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎﺳﺖ
12
ای ﺻﻨﻢ در دﻟﺒﺮی هﻢ دﺳﺖ و هﻢ دﺳﺘﺎن ﺗﺮاﺳﺖ
ﺑﺮ دل و ﺟﺎن ﭘﺎدﺷﺎهﯽ هﻢ دل و هﻢ ﺟﺎن ﺗﺮاﺳﺖ
13
زان ﭼﺸﻢ ﭘﺮ از ﺧﻤﺎر ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﭘﺮ ﺧﻮن دارم دو دﯾﺪه ﭘﯿﻮﺳﺖ
14
ای ﭘﯿﮏ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮔﺬری ﮐﻦ ﺑﻪ ﺑﺎم دوﺳﺖ
ﺑﺮ ﮔﺮد ﺑﻨﺪهوار ﺑﻪ ﮔﺮد ﻣﻘﺎم دوﺳﺖ
15
دارم ﺳﺮ ﺧﺎک ﭘﺎﯾﺖ ای دوﺳﺖ
آﯾﻢ ﺑﻪ در ﺳﺮاﯾﺖ ای دوﺳﺖ
16
ﺟﺎم ﻣﯽ ﭘﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﺎم ﻣﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎم او ﺷﻮم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟز ﻧﺎﮐﺎم ﻧﯿﺴﺖ
17
رازی ز ازل در دل ﻋﺸﺎق ﻧﮫﺎﻧﺴﺖ
زان راز ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻋﯿﺎﻧﺴﺖ
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18
ﺷﻮر در ﺷﮫﺮ ﻓﮕﻨﺪ آن ﺑﺖ زﻧﺎرﭘﺮﺳﺖ
ﭼﻮن ﺧﺮاﻣﺎن ز ﺧﺮاﺑﺎت ﺑﺮون آﻣﺪ ﻣﺴﺖ
19
ﺳﺎﻗﯿﺎ ﻣﯽ ده ﮐﻪ ﺟز ﻣﯽ ﻋﺸﻖ را ﭘﺪرام ﻧﯿﺴﺖ
وﯾﻦ دﻟﻢ را ﻃﺎﻗﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﯾﺎم ﻧﯿﺴﺖ
20
ﻧﮕﺎرﯾﻨﺎ دﻟﻢ ﺑﺮدی ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ داور ﺑﺎد
ﺑﻪ دﺳﺖ هﺠﺮ ﺑﺴﭙﺮدی ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ داور ﺑﺎد
21
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
ﮐﻔﺮش هﻤﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
22
ﺗﺎ ﻧﮕﺎر ﻣﻦ ز ﻣﺤﻔﻞ ﭘﺎی در ﻣﺤﻤﻞ ﻧﮫﺎد
داغ ﺣﺴﺮت ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ دل ﻧﮫﺎد
23
اﯾﻦ ﻧﻪ زﻟﻔﺴﺖ آﻧﮑﻪ او ﺑﺮ ﻋﺎرض رﺧﺸﺎن ﻧﮫﺎد
ﺻﻮرت ﺟﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻮ ﺑﺮ ﻋﺪل ﻧﻮﺷﺮوان ﻧﮫﺎد
24
ﻧﻮر رخ ﺗﻮ ﻗﻤﺮ ﻧﺪارد
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮ ﺷﮑﺮ ﻧﺪارد
25
روی ﺧﻮﺑﺖ ﻧﮫﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
ﺷﻮرش ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
26
هﺮ زﻣﺎن از ﻋﺸﻘﺖ ای دﻟﺒﺮ دل ﻣﻦ ﺧﻮن ﺷﻮد
ﻗﻄﺮههﺎ ﮔﺮدد ز راه دﯾﺪﮔﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﻮد
27
روزی ﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮآﻣﺪ
ﮔﺮد از دل ﻋﺸﺎق ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮ آﻣﺪ
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28
ﺟﻤﻊ ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﺎن ﺳﻮز ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎده ﻧﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮس ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
29
ﺟﺎﻧﺎ ز ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻦ زارم ﻣﻦ زار
از ﺗﻮدهی ﺳﯿﺴﻨﺒﺮ در ﺑﺎرم در ﺑﺎر
30
ﭼﻮن رخ ﺑﻪ ﺳﺮاب آری ای ﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاب اﻧﺪر
اﻗﺒﺎل ﮔﯿﺎ روﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺳﺮاب اﻧﺪر
31
ای ﻣﻦ ﻏﻼم روی ﺗﻮ ﺗﺎ در ﺗﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺲ
درﻣﺎن ﻣﻦ در دﺳﺖ ﺗﺴﺖ آﺧﺮ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺎد رس
32
دﻟﻢ ﺑﺮد آن دﻻراﻣﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎه زﻧﺨﺪاﻧﺶ
هزاران ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮﺳﺖ ﭘﯿﺪا در ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ
33
ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﻦ دل را ﺑﻪ دام ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪام
وز ﻧﺸﺎط ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺑﺎن ﺗﻮﺑﻪهﺎ ﺑﺸﮑﺴﺘﻪام
34
ﺑﺮﻧﺪارم دل ز ﻣﮫﺮت دﻟﺒﺮا ﺗﺎ زﻧﺪهام
ور ﭼﻪ آزادم ﺗﺮا ﺗﺎ زﻧﺪهام ﻣﻦ ﺑﻨﺪهام
36
از ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻢ
ﺷﻮرﯾﺪه ﺗﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ و ﺳﺮﻣﺴﺖ و ﺟﻮاﻧﻢ
37
ﺻﺒﺤﺪﻣﺎن ﻣﺴﺖ ﺑﺮآﻣﺪ ز ﮐﻮی
زﻟﻒ ﭘﮋوﻟﯿﺪه و ﻧﺎﺷﺴﺘﻪ روی
34
ﺻﻨﻤﺎ ﭼﺒﻮد اﮔﺮ ﺑﻮﺳﮕﮑﯽ وام دهﯽ
ﻧﻪ ﺑﺮآﺷﻮﺑﯽ هﺮ ﺳﺎﻋﺖ و دﺷﻨﺎم دهﯽ
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35
دﻟﻢ ﺑﺮﺑﻮد ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻧﮕﺎری ﺳﺮو ﺳﯿﻤﯿﻨﯽ
ﺷﮕﺮﻓﯽ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﭼﺴﺘﯽ وﻓﺎداری ﺑﻪ آﯾﯿﻨﯽ
36
ﺗﻮ آﻓﺖ ﻋﻘﻞ و ﺟﺎن و دﯾﻨﯽ
ﺗﻮ رﺷﮏ ﭘﺮی و ﺣﻮر ﻋﯿﻨﯽ
37
اﻻ ای ﻟﻌﺒﺖ ﺳﺎﻗﯽ ز ﻣﯽ ﭘﺮ ﮐﻦ ﻣﺮا ﺟﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرم را درﯾﻦ ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ
38
ﺑﻪ درﮔﺎه ﻋﺸﻘﺖ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ و ﭼﻪ ﻧﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﻧزد ﺟﻼﻟﺖ ﭼﻪ ﺷﺎهﯽ ﭼﻪ ﺷﻨﮕﯽ
39
ای ﺳﻨﺎﯾﯽ ﭼﻮ ﺗﻮ در ﺑﻨﺪ دل و ﺟﺎن ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﯽ ﺳزاوار هﻮای رخ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﯽ
40
ﻧﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻦ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻏﻠﻐﻞ دارد آن ﻗﻤﺮی
ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻟﺤﻦ ﻣﯽﺳﺎزد هﻤﯽ ﻧﺎﻟﺪ ز ﮐﻢ ﺻﺒﺮی
41
ﻋﺸﻖ و ﺷﺮاب و ﯾﺎر و ﺧﺮاﺑﺎت و ﮐﺎﻓﺮی
هﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ز هﻤﻪ اﻧﺪهﺎن ﺑﺮی
42
ای آﻧﮑﻪ رخ ﭼﻮ ﻣﺎه داری
رﺧﺴﺎرهی ﻣﻦ ﭼﻮ ﮐﺎه داری
43
روی ﭼﻮ ﻣﺎه داری زﻟﻒ ﺳﯿﺎه داری
ﺑﺮ ﺳﺮو ﻣﺎه داری ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻼه داری
44
ﺻﻨﻤﺎ آن ﺧﻂ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاز آوردی
ﺑﺮ ﮔﻞ از ﻏﻠﯿﻪ ﮔﻮی ﮐﻪ ﻃﺮاز آوردی
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45
ای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دو ﻟﺐ ﺳﺒﺐ آب ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺟﺎﻧﺮا ﺑﻪ دو ﺷﮑﺮ ز ﻏﻢ هﺠﺮ ﻧﺒﺎﺗﯽ
46
ﺑﺘﺎ ﭘﺎی اﯾﻦ ره ﻧﺪاری ﭼﻪ ﭘﻮﯾﯽ
دﻻ ﺟﺎن آن ﺑﺖ ﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯽ
47
از ﻣﺎه رﺧﯽ ﻧﻮش ﻟﺒﯽ ﺷﻮخ ﺑﻼﯾﯽ
هﺮ روز هﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ رﻧﺠﯽ و ﻋﻨﺎﯾﯽ
48
ای ﺟﺎن و ﺟﮫﺎن ﻣﻦ ﮐﺠﺎﯾﯽ
آﺧﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﺮا ﻧﯿﺎﯾﯽ
49
ﻋﻘﻞ و ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮد ﺷﻮﺧﯽ آﻓﺘﯽ ﻋﯿﺎرهای
ﺑﺎد دﺳﺘﯽ ﺧﺎﮐﯿﯽ ﺑﯽ آﺑﯽ آﺗﺸﭙﺎرهای
50
از ﻋﺸﻖ آن دو ﻧﺮﮔﺲ وز ﻣﮫﺮ آن دو ﻻﻟﻪ
ﺑﯽ ﺧﻮاب و ﺑﯽﻗﺮارم ﭼﻮن ﺑﺮ ﮔﻠﺖ ﮐﻼﻟﻪ
51
زهﯽ ﺳﺮوی ﮐﻪ از ﺷﺮﻣﺖ هﻤﻪ ﺧﻮﺑﺎن ﺳﺮاﻓﮕﻨﺪه
ﭼﺮا ﺗﺎﺑﯽ ﺳﺮ زﻟﻔﯿﻦ ﭼﺮا ﺳﻮزی دل ﺑﻨﺪه
52
ای ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺧﯿز و ﺑﺸﮑﻦ زود ﻗﻔﻞ ﻣﯿﮑﺪه
ﺑﺎز ﺧﺮﻣﺎ را زﻣﺎﻧﯽ زﯾﻦ ﻏﻤﺎن ﺑﯿﮫﺪه
53
ﺳﺎﻗﯿﺎ ﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮابآﻟﻮده را آواز ده
روز را از روی ﺧﻮﯾﺶ و ﺳﻮز اﯾﺸﺎن ﺳﺎز ده
54
ای ز آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﺗﺸﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
واﻧﺪر او اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺳﻮﺧﺘﻪ
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55
ای ﺧﻮاب ز ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮون ﺷﻮ
ای ﻣﮫﺮ درﯾﻦ دﻟﻢ ﻓزون ﺷﻮ
56
ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮﺧﺎی ﺗﻮ
ﻓﺘﻨﻪام ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ رﻋﻨﺎی ﺗﻮ
57
ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮﺧﺎی ﺗﻮ
ﻓﺘﻨﻪام ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ رﻋﻨﺎی ﺗﻮ
59
ﭼﻮن ﺳﺨﻦ زان زﻟﻒ و رخ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﮕﻮ از ﮐﻔﺮ و دﯾﻦ
زان ﮐﻪ هﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ دو رﻧﮓ آﻣﺪ ﻧﻪ آن ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ
60
ای ﻣﺎه ﻣﺎهﺎن ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ ای ﺷﺎه ﺷﺎهﺎن ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ
ﭘﻨﺪت ﺳزای ﺑﻨﺪ ﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﻧﮕﯿﺮی ﭘﻨﺪ ازﯾﻦ
61
ای ﻣﺎه ﻣﺎهﺎن ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ ای ﺷﺎه ﺷﺎهﺎن ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ
ﭘﻨﺪت ﺳزای ﺑﻨﺪ ﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﻧﮕﯿﺮی ﭘﻨﺪ ازﯾﻦ
62
ﺳﺎﻗﯿﺎ ﺑﺮﺧﯿز و ﻣﯽ در ﺟﺎم ﮐﻦ
در ﺧﺮاﺑﺎت ﺧﺮاب آرام ﮐﻦ
63
ﻏﺮﯾﺐ و ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﻧزد ﻋﺎﺷﻘﺎن ﯾﮏ ﺷﺐ ﮔﺬر ﮐﻦ
64
ﺟز ﺑﺮای دﯾﺪﻧﺖ دﯾﺪه ﻣﺒﺎد
روﺷﻨﺎﯾﯽ دﯾﺪهی ﺑﯿﻨﺎی ﻣﻦ
65
ﺧﯿز ای ﺑﺖ و در ﮐﻮی ﺧﺮاﺑﯽ ﻗﺪﻣﯽ زن
ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺳﺮ اﯾﻦ راه دﻣﯽ زن
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66
ﺧﯿز ای ﺑﺖ و در ﮐﻮی ﺧﺮاﺑﯽ ﻗﺪﻣﯽ زن
ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺳﺮ اﯾﻦ راه دﻣﯽ زن
67
ﺑﯽ ﺗﻮ ای آرام ﺟﺎﻧﻢ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
68
از ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻢ
ﺷﻮرﯾﺪه ﺗﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ و ﺳﺮﻣﺴﺖ و ﺟﻮاﻧﻢ
69
ﺑﻪ دردم ﺑﻪ دردم ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ دارم
ﮐز آن ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﮫﯽ ﺷﺪ ﮐﻨﺎرم
70
ﺻﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﺑزﯾﻢ ﺑﻨﺪهی دﯾﺪار ﺗﻮام
ﺑﺘﻦ و ﺟﺎن و دل دﯾﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻮام
71
ﺑﺮﻧﺪارم دل ز ﻣﮫﺮت دﻟﺒﺮا ﺗﺎ زﻧﺪهام
ور ﭼﻪ آزادم ﺗﺮا ﺗﺎ زﻧﺪهام ﻣﻦ ﺑﻨﺪهام
72
ای ﺳﺎﻗﯽ ﺧﯿز و ﭘﺮ ﮐﻦ آن ﺟﺎم
ﮐﺎﻓﺘﺎده دﻟﻢ ز ﻋﺸﻖ در دام
73
ﺗﺎ ﺟﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاهﻢ در ﺟﮫﺎن هﺠﺮان ﻋﺸﻖ
ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ و هﺮﮔز ﻧﺸﮑﻨﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺸﻖ
74
دوش ﺗﺎ روز ﻣﻦ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﺮوش
ﺗﻮ ﭼﻪ داﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد از ﻏﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ دوش
75
اﻻ ای دﻟﺮﺑﺎی ﺧﻮش ﺑﯿﺎ ﮐﺎﻣﺪ ﺑﮫﺎری ﺧﻮش
ﺷﺮاب ﺗﻠﺦ ﻣﺎ را ده ﮐﻪ هﺴﺖ اﯾﻦ روزﮔﺎری ﺧﻮش
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76
دﻟﻢ ﺑﺮد آن دﻻراﻣﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎه زﻧﺨﺪاﻧﺶ
هزاران ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮﺳﺖ ﭘﯿﺪا در ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ
77
ای ﻣﻦ ﻏﻼم روی ﺗﻮ ﺗﺎ در ﺗﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺲ
درﻣﺎن ﻣﻦ در دﺳﺖ ﺗﺴﺖ آﺧﺮ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺎد رس
78
ﺟﻤﻊ ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﺎن ﺳﻮز ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎده ﻧﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮس ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
79
روزی ﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮآﻣﺪ
ﮔﺮد از دل ﻋﺸﺎق ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮ آﻣﺪ
80
هﺮ زﻣﺎن از ﻋﺸﻘﺖ ای دﻟﺒﺮ دل ﻣﻦ ﺧﻮن ﺷﻮد
ﻗﻄﺮههﺎ ﮔﺮدد ز راه دﯾﺪﮔﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﻮد
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1
ﻣﯽ ده ای ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻪ درد ﻋﺸﻖ آﻣﯿز را
زﻧﺪه ﮐﻦ در ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﻨﺖ ﭘﺮوﯾز را
ﻣﺎﯾﻪ ده از ﺑﻮی ﺑﺎده ﺑﺎد ﻋﻨﺒﺮﺑﯿز را
در ﮐﻒ ﻣﺎ رادی آﻣﻮز اﺑﺮ ﮔﻮهﺮ ﺑﯿز را
ای ﺧﻢ اﻧﺪر ﺧﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ زﻟﻒ ﺟﺎن آﻣﯿز را
ﺑﺮ ﺷﮑﻦ ﺑﺮ هﻢ ﭼﻮ زﻟﻔﺖ ﺗﻮﺑﻪ و ﭘﺮهﯿز را
ﭼﻨﮓ وار آهﻨﮓ ﺑﺮﮐﺶ راه ﻣﺴﺖ اﻧﮕﯿز را
راه ﻣﺴﺖ اﻧﮕﯿز ﺑﺮ زن ﻣﺴﺖ ﺑﯿﮕﻪ ﺧﯿز را
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2
ﺑﻨﺪهی ﯾﮏ دل ﻣﻨﻢ ﺑﻨﺪ ﻗﺒﺎی ﺗﺮا
ﭼﺎﮐﺮ ﯾﮑﺘﺎ ﻣﻨﻢ زﻟﻒ دو ﺗﺎی ﺗﺮا
ﺧﺎک ﻣﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎد ﺑﺮ ﻧﺪهﺪ روزﮔﺎر
ﻣﻦ ﻧﻨﺸﺎﻧﻢ ز ﺟﺎن ﺑﺎد هﻮای ﺗﺮا
ﮐﺎش رخ ﻣﻦ ﺑﺪی ﺧﺎک ﮐﻒ ﭘﺎی ﺗﻮ
ﺑﻮﺳﻪ ﻣﮕﺮ دادﻣﯽ ﻣﻦ ﮐﻒ ﭘﺎی ﺗﺮا
ﮔﺮ ﺑﻮد ای ﺷﻮخ ﭼﺸﻢ رای ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻮن ﻣﻦ
ﺑﺮ ﺳﺮ و دﯾﺪه ﻧﮫﻢ راﯾﺖ رای ﺗﺮا
ﺗﯿﺮ ﺟﻔﺎی ﺗﻮ هﺴﺖ دﻟﮑﺶ ﺟﺎن دوز ﻣﻦ
ﺟﻌﺒﻪ ز ﺳﯿﻨﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﯿﺮ ﺟﻔﺎی ﺗﺮا
ﺑﺎر ﻧﯿﺎﻣﺪ دﻟﻢ در ﺷﮑﻦ زﻟﻒ ﺗﻮ
ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﮐﺸﻢ ﺑﺎر ﺑﻼی ﺗﺮا
ﺑﻨﺪه ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺗﺮا ﺑﻨﺪﮔﯽ از ﺟﺎن ﮐﻨﺪ
ﮔﻮی ﮐﻼه ﺗﺮا ﺑﻨﺪ ﻗﺒﺎی ﺗﺮا
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3
ﻣﯽ ده ای ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﻪ درد ﻋﺸﻖ آﻣﯿز را
زﻧﺪه ﮐﻦ در ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺳﻨﺖ ﭘﺮوﯾز را
ﻣﺎﯾﻪ ده از ﺑﻮی ﺑﺎده ﺑﺎد ﻋﻨﺒﺮﺑﯿز را
در ﮐﻒ ﻣﺎ رادی آﻣﻮز اﺑﺮ ﮔﻮهﺮ ﺑﯿز را
ای ﺧﻢ اﻧﺪر ﺧﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ زﻟﻒ ﺟﺎن آﻣﯿز را
ﺑﺮ ﺷﮑﻦ ﺑﺮ هﻢ ﭼﻮ زﻟﻔﺖ ﺗﻮﺑﻪ و ﭘﺮهﯿز را
ﭼﻨﮓ وار آهﻨﮓ ﺑﺮﮐﺶ راه ﻣﺴﺖ اﻧﮕﯿز را
راه ﻣﺴﺖ اﻧﮕﯿز ﺑﺮ زن ﻣﺴﺖ ﺑﯿﮕﻪ ﺧﯿز را

www.gagesh.com

4
ﺟﺎودان ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ آن ﭼﺸﻢ ﺳﺤﺮ آﻣﯿز را
زﻧﮕﯿﺎن ﺳﺠﺪه ﺑﺮﻧﺪ آن زﻟﻒ ﺟﺎن آوﯾز را
ﺗﻮﺑﻪ و ﭘﺮهﯿز ﮐﺮدم ﻧﻨﮕﺮم زﯾﻦ ﺑﯿﺶ ﻣﻦ
زﻟﻒ ﺟﺎن آوﯾز را ﯾﺎ ﭼﺸﻢ رﻧﮓ آﻣﯿز را
ﮔﺮ ﻟﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ آن ﺑﺖ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺪی
ﺟﺎن ﻣﺎﻧﯽ ﺳﺠﺪه ﮐﺮدی ﺻﻮرت ﭘﺮوﯾز را
ﺑﺎ ﭼﻨﺎن زﻟﻒ و ﭼﻨﺎن ﭼﺸﻢ دﻻوﯾز ای ﻋﺠﺐ
ﺟﺎی ﮐﯽ ﻣﺎﻧﺪ درﯾﻦ دل ﺗﻮﺑﻪ و ﭘﺮهﯿز را
ﺟﺎن ﻣﺎ ﻣﯽ را و ﻗﺎﻟﺐ ﺧﺎک را و دل ﺗﺮا
وﯾﻦ ﺳﺮ ﻃﻨﺎز ﭘﺮ وﺳﻮاس ﺗﯿﻎ ﺗﯿز را
ﺷﺮﺑﺖ وﺻﻞ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻮﺑﮫﺎر ﺗﺎزه را
ﺿﺮﺑﺖ هﺠﺮ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪ ذواﻟﻔﻘﺎر ﺗﯿز را
ﮔﺮ ﺷﺐ وﺻﻠﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮ ﺷﺐ ﻣﻌﺮاج را
ﻧﯿﮏ ﻣﺎﻧﺪ روز هﺠﺮت روز رﺳﺘﺎﺧﯿز را
اهﻞ دﻋﻮی را ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎد ﺟﻨﺎت اﻟﻨﻌﯿﻢ
رﻃﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ دﻣﺎدم ﻣﺴﺖ ﺑﯿﮕﻪ ﺧﯿز را
آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺗﯿز ﮐﻦ ای ﺳﺎﻗﯿﺎ
در دهﯿﺪش آب اﻧﮕﻮر ﻧﺸﺎطاﻧﮕﯿز را
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ﺳﺎﻗﯿﺎ ﻣﯽ ده ﮐﻪ ﺟز ﻣﯽ ﻧﺸﮑﻨﺪ ﭘﺮهﯿز را
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻢ ﮐﻨﻢ اﯾﻦ زهﺪ رﻧﮓ آﻣﯿز را
ﻣﻠﮑﺖ آل ﺑﻨﯽ آدم ﻧﺪارد ﻗﯿﻤﺘﯽ
ﺧﺎک ره ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻤﺮدن دوﻟﺖ ﭘﺮوﯾز را
دﯾﻦ زردﺷﺘﯽ و آﯾﯿﻦ ﻗﻠﻨﺪر ﭼﻨﺪ ﭼﻨﺪ
ﺗﻮﺷﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺮ راه ﺟﺎن آوﯾز را
هﺮ ﭼﻪ اﺳﺒﺎﺑﺴﺖ آﺗﺶ در زن و ﺧﺮم ﻧﺸﯿﻦ
ﺑﺪرهی ﻧﺎداﺷﺘﯽ ﺑﻪ روز رﺳﺘﺎﺧﯿز را
زاهﺪان و ﻣﺼﻠﺤﺎن ﻣﺮ ﻧزهﺖ ﻓﺮدوس را
وﯾﻦ ﮔﺮوه ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﺟﺎن ﻋﺸﻖاﻧﮕﯿز را
ﺳﺎﻗﯿﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﺸﮑﯿﻦ را ز ﻣﻪ ﺑﺮدار زود
ﺑﺮ رخ زردم ﻧﻪ آن ﯾﺎﻗﻮت ﺷﮑﺮ رﯾز را
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ﭼﻨﺪ رﻧﺠﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎرا اﯾﻦ دل ﻣﺸﺘﺎق را
ﯾﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد ﻣﺴﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮ ﻋﺸﺎق را
هﺮ ﮐﺮا ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺑﺎن اﺗﻔﺎق آﻣﺪ ﭘﺪﯾﺪ
ﻣﺸﺘﺮی ﮔﺮدد هﻤﯿﺸﻪ ﻣﺤﻨﺖ ﻣﺨﺮاق را
زآﻧﮑﻪ ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺸﻖ اﻧﺪر دل ﻣﺎوا ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﺤﻮ ﮔﺮداﻧﺪ ز ﻣﺮدم ﻋﺎدت و اﺧﻼق را
هﺮ ﮐﻪ ﺑﯽ اوﺻﺎف ﺷﺪ از ﻋﺸﻖ آن ﺑﺖ ﺑﺮﺧﻮرد
ﮐﺎن ﺻﻨﻢ ﻃﺎﻗﺴﺖ اﻧﺪر ﺣﺴﻦ و ﺧﻮاهﺪ ﻃﺎق را
ذرهای از ﺣﺴﻦ او در ﻣﺼﺮ اﮔﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﺪی
دل رﺑﻮدی ﯾﻮﺳﻒ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق را
ﮔﺮ ﺳﺮ ﻣﮋﮔﺎن زﻧﺪ ﺑﺮ هﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﺪا آن ﻧﮕﺎر
ﭘﯿﮑﺮان ﺑﯽ ﺟﺎن ﮐﻨﺪ ﻣﺮ دﯾﻠﻢ و ﻗﻔﭽﺎق را
هﺮ ﮐﻪ روی او ﺑﺪﯾﺪ از ﺟﺎن و دل دروﯾﺶ ﺷﺪ
زر ﺳﮕﺎﻟﯽ ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪ آن ﺷﮫﺮهی آﻓﺎق را
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ﺳﺎﻗﯿﺎ داﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﻤﻮرﯾﻢ در ده ﺟﺎم را
ﺳﺎﻋﺘﯽ آرام ده اﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﯽ آرام را
ﻣﯿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﻧﮕﺮ
ﺧﺎم در ده ﭘﺨﺘﻪ را و ﭘﺨﺘﻪ در ده ﺧﺎم را
ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺮزﻧﺪ آدم آز را ﻣﻨزل ﺷﺪﺳﺖ
اﻧﺪه ﭘﯿﺸﯽ و ﺑﯿﺸﯽ ﺗﯿﺮه ﮐﺮد اﯾﺎم را
ﻧﻪ ﺑﮫﺸﺖ از ﻣﺎ ﺗﮫﯽ ﮔﺮدد ﻧﻪ دوزخ ﭘﺮ ﺷﻮد
ﺳﺎﻗﯿﺎ در ده ﺷﺮاب ارﻏﻮاﻧﯽ ﻓﺎم را
ﻗﯿﻞ و ﻗﺎل ﺑﺎﯾزﯾﺪ و ﺷﺒﻠﯽ و ﮐﺮﺧﯽ ﭼﻪ ﺳﻮد
ﮐﺎر ﮐﺎر ﺧﻮﯾﺶ دان اﻧﺪر ﻧﻮرد اﯾﻦ ﻧﺎم را
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺮون از ﺧﺎک آدم دم زﻧﯿﻢ
ﻧﻨﮓ و ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﺎ هﯿﭻ ﺧﺎص و ﻋﺎم را
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8
ﻓﺮﯾﺎد از آن دو ﭼﺸﻤﮏ ﺟﺎدوی دﻟﻔﺮﯾﺐ
ﻓﺮﯾﺎد از آن دو ﮐﺎﻓﺮ ﻏﺎزی ﺑﺎ ﻧﮫﯿﺐ
اﯾﻦ هﻤﺒﺮ دو ﺗﺮﮐﺶ دﻟﮕﯿﺮ ﺟﺎن ﺳﺘﺎن
وان ﭘﯿﺶ دو ﺷﻤﺎﻣﻪی ﮐﺎﻓﻮر ﯾﺎ دو ﺳﯿﺐ
ﺑﺮدوش ﻏﺎﯾﻪ ﮐﺶ او زهﺮه ﻣﯽرود
ﭼﻮن ﮐﯿﻘﺒﺎد و ﻗﯿﺼﺮ ﭘﺎﻧﺼﺪش در رﮐﯿﺐ
ﯾﻮﺳﻒ ﻧﺒﻮد هﺮﮔز ﭼﻮن او ﺑﻪ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ
ﭼﻮن ﺳﺎﻣﺮی هزارش ﭼﺎﮐﺮ ﮔﻪ ﻓﺮﯾﺐ
آﺳﯿﺐ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻏﻢ ﻋﺸﻖ و ﮔﻤﺮهﯽ
ﺗﺎ روی او ﺑﺪﯾﺪ ﭘﺲ آن ﻃﺮﻓﻪهﺎ و زﯾﺐ
ﻏﻤﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔزﯾﺪ و ره ﻋﺸﻖ و ﮔﻤﺮهﯽ
هﺮ روز ﻣﯽ ﺑﺮآرد ﻧﻮﻋﯽ دﮔﺮ ز ﺟﯿﺐ
ﺑﺴﺘﺮد و ﮔﻔﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ ﺳﻨﺎﯾﯽ هﻤﻪ ز ﺟﮫﻞ
ﺑﻨﺒﺸﺖ در هﻮای ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺻﺪ ﮐﺘﯿﺐ
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ای ﻟﻌﺒﺖ ﺻﺎﻓﯽ ﺻﻔﺎت ای ﺧﻮﺷﺘﺮ از آب ﺣﯿﺎت
هﺴﺘﯽ درﯾﻦ آﺧﺮ زﻣﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﮑﺮان را ﻣﻌﺠزات
هﻢ دﯾﺪه داری هﻢ ﻗﺪم هﻢ ﻧﻮر داری هﻢ ﻇﻠﻢ
در هزل وﺟﺪ ای ﻣﺤﺘﺸﻢ هﻢ ﮐﻌﺒﻪ ﮔﺮدی هﻢ ﻣﻨﺎت
ﺣﺴﻦ ﺗﺮا ﺑﯿﻨﻢ ﻓزون ﺧﻠﻖ ﺗﺮا ﺑﯿﻨﻢ زﺑﻮن
ﭼﻮن آﻣﺪ از ﺟﻨﺖ ﺑﺮون ﭼﻮن ﺗﻮ ﻧﮕﺎری ﺑﯽ ﺑﺮات
در ﻧﺎرم از ﮔﻠزار ﺗﻮ ﺑﯿزارم از آزار ﺗﻮ
ﯾﮏ دﯾﺪن از دﯾﺪار ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺘﺮ ز ﮐﻞ ﮐﺎﯾﻨﺎت
هﺮ ﮔﻪ ﮐﻪ ﺑﮕﺸﺎﯾﯽ دهﻦ ﮔﺮدد ﺟﮫﺎن ﭘﺮ ﻧﺴﺘﺮن
ﺑﺮ ﺗﻮ ﺛﻨﺎ ﮔﻮﯾﺪ ﭼﻮ ﻣﻦ رﯾﮓ و ﻣﻄﺮ ﺳﻨﮓ و ﻧﺒﺎت
ﻋﺎﻟﯽ ﭼﻮ ﮐﻌﺒﻪ ﮐﻮی ﺗﻮ ﻧﻪ ﺧﺎﮐﭙﺎی روی ﺗﻮ
ﺑﺮ دو ﻟﺐ ﺧﻮﺷﺒﻮی ﺗﻮ ﺟﺎن را ﺑﻪ دل دارد ﺣﯿﺎت
ﺑﺮهﺎن آن ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻟﺒﺖ ﭼﻮن روز ﮔﺮداﻧﺪ ﺷﺒﺖ
وان ﺧﺎﻟﮫﺎ ﺑﺮ ﻏﺒﻐﺒﺖ ﺗﺎﺑﺎن ﭼﻮ از ﮔﺮدون ﺑﻨﺎت
ﺑﺮ ﻣﺎ ﻟﺒﺖ دﻋﻮت ﮐﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺣﺠﺖ ﮐﻨﯽ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻏﺎرت ﮐﻨﯽ ﭼﻮن ﺻﻮﻓﯿﺎن در ده ﺻﻼت
ﺑﺎز ار ﺑﮑﺸﺘﯽ ﻋﺎﺟزی ﺑﻨﻤﺎی از ﻟﺐ ﻣﻌﺠزی
ﭼﻮن از ﻋزی ﻧﺒﻮد ﻋزی ﻻ را ﺑزن ﺑﺮ روی ﻻت
ﻏﻤﮫﺎت ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺪ ﺑﻐﺪاد هﻤﭽﻮن ﺣﻠﻪ ﺷﺪ
ﯾﮏ دﯾﺪه اﯾﻨﺠﺎ دﺟﻠﻪ ﺷﺪ ﯾﮏ دﯾﺪه آﻧﺠﺎ ﺷﺪ ﻓﺮات
ﺟﺎن ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻣﺮ ﺗﺮا از وی ﺣﺬر ﮐﺮدن ﭼﺮا
از ﺗﻮ ﮔﺬر ﻧﺒﻮد ورا هﻢ در ﺣﯿﺎت و هﻢ ﻣﻤﺎت
ای ﭼﻮن ﻣﻠﮏ ﮔﻪ ﺳﺎﻣﺮی وی ﭼﻮن ﻓﻠﮏ ﮔﻪ ﺳﺎﺣﺮی
ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﻢ ﯾﮏ ﺳﺮی »اﻟﺒﺎﻗﯿﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت«
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اﯾﻦ رﻧﮓ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ زﻟﻔﺶ آﻣﯿﺨﺖ
وﯾﻦ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺶ اﻧﮕﯿﺨﺖ
وﯾﻦ ﻋﺸﻮهﻧﮕﺮ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ او داد
دل ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ اﻧﺪر آﻣﯿﺨﺖ
ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ دﻟﻢ ز ﺗﯿﺮ ﻣﮋﮔﺎﻧﺶ
در دام ﺳﺮ دو زﻟﻔﺶ آوﯾﺨﺖ
اﻓﺘﺎد ﺑﻪ دام زﻟﻒ آن ﺑﺖ
هﺮ دل ﮐﻪ ز ﭼﺸﻤﮑﺎﻧﺶ ﺑﮕﺮﯾﺨﺖ
ﺑﻔﺮوﺧﺖ دل ﻣﻦ آﺗﺶ ﻋﺸﻖ
واﻧﮕﺎه ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺮم ﻓﺮو رﯾﺨﺖ
ﺑﺮ ﺧﺎک ﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ آن روی
ﮐﯿﻦ ﻋﺸﻖ ﻣﺮا ﭼﻮ ﺧﺎک ﺑﺮ ﺑﯿﺨﺖ
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ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺧﯿﺎل دوﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ
ﻣﺎ را هﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ﺗﻤﺎﺷﺎﺳﺖ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻤﺎل دﻟﺒﺮ آﻣﺪ
واﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺤﺮاﺳﺖ
واﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮاد دل ﺑﺮآﻣﺪ
ﯾﮏ ﺧﺎر ﺑﻪ از هزار ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﻔﺲ هﻮا ز ﻣﺸﮑﺴﺖ
ورﭼﻪ ﺳﻠﺐ زﻣﯿﻦ ز دﯾﺒﺎﺳﺖ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﺮ درﺧﺘﺎن
ﭼﻮن دو ﻟﺐ دوﺳﺖ ﭘﺮ ﺛﺮﯾﺎﺳﺖ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﯿﺎن ﮐﻮه ﻻﻟﻪ
ﭼﻮن دﯾﺪه ﻣﯿﺎن روی ﺣﻮراﺳﺖ
ﭼﻮن دوﻟﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ در آﻣﺪ
اﯾﻨﮫﺎ هﻤﻪ از ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
هﺮﮔز ﻧﺸﻮد ﺑﻪ وﺻﻞ ﻣﻐﺮور
هﺮ دﯾﺪه ﮐﻪ در ﻓﺮاق ﺑﯿﻨﺎﺳﺖ
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ای ﺻﻨﻢ در دﻟﺒﺮی هﻢ دﺳﺖ و هﻢ دﺳﺘﺎن ﺗﺮاﺳﺖ
ﺑﺮ دل و ﺟﺎن ﭘﺎدﺷﺎهﯽ هﻢ دل و هﻢ ﺟﺎن ﺗﺮاﺳﺖ
هﻢ ﺣﯿﺎت از ﻟﺐ ﻧﻤﻮدن هﻢ ﺷﻔﺎ از رخ ﭼﻮ ﺣﻮر
ﺑﺎ دم ﻋﯿﺴﯽ و دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﺗﺮاﺳﺖ
در ﺳﺮ زﻟﻒ ﻧﺸﺎن از ﻇﻠﻤﺖ اهﺮﯾﻤﻨﺴﺖ
ﺑﺮ دو رخ از ﻧﻮر ﯾزدان ﺣﺠﺖ و ﺑﺮهﺎن ﺗﺮاﺳﺖ
ای ﭼﺮاغ دل ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺪر وﺻﻞ و هﺠﺮ
دوزخ ﺑﯽ ﻣﺎﻟﮏ و ﻓﺮدوس ﺑﯽ رﺿﻮان ﺗﺮاﺳﺖ
در ﻣﯿﺎن اهﻞ دﯾﻦ و اهﻞ ﮐﻔﺮ اﯾﻦ ﺷﻮر ﭼﯿﺴﺖ
ﮔﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮ دو رخ هﻢ ﮐﻔﺮ و هﻢ اﯾﻤﺎن ﺗﺮاﺳﺖ
از ﺟﻤﺎل و از ﺑﮫﺎﯾﺖ ﺧﯿﺮه ﮔﺮدد ﺳﺮو و ﻣﻪ
ﺳﺮو ﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮ داری ﻣﺎه ﺑﯽ ﮐﯿﻮان ﺗﺮاﺳﺖ
آﻧﭽﻪ ﺑﺖﮔﺮ ﮐﺮد و ﺟﺎدو دﯾﺪ ﺟﺎﻧﺎ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ
در دو ﻣﺮﺟﺎن و دو ﻧﺮﮔﺲ ﮐﺎر اﯾﻦ و آن ﺗﺮاﺳﺖ
ﮔﺮ ﻣﻦ از ﺣﻮاری ﺟﻨﺖ ﯾﺎد ﻧﺎرم ﺷﺎﯾﺪم
ﮐﺎﻧﭽﻪ ﺣﻮراﻟﻌﯿﻦ ﺟﻨﺖ داﺷﺖ ﺻﺪ ﭼﻨﺪان ﺗﺮاﺳﺖ
از هﻤﻪ ﺧﻮﺑﺎن ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻮی ﺑﺮدی ﺷﺎد ﺑﺎش
داوری ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺎﯾﺪ ای ﺻﻨﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺮاﺳﺖ
در هﻤﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﭼﺎﮐﺮ و ﻣﻮﻻی ﺗﺴﺖ
ﮔﺮ ﺑﺮاﻧﯽ ور ﺑﺨﻮاﻧﯽ ای ﺻﻨﻢ ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺮاﺳﺖ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﯿﺪی ﮐﻪ در دام ﺗﻮ آﻣﺪ ﮐﺲ ﻧﺪﯾﺪ
ﮔﻮی ﮔﺮدون ﺑﺲ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ ﻣﯿﺪان ﺗﺮاﺳﺖ
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زان ﭼﺸﻢ ﭘﺮ از ﺧﻤﺎر ﺳﺮﻣﺴﺖ
ﭘﺮ ﺧﻮن دارم دو دﯾﺪه ﭘﯿﻮﺳﺖ
اﻧﺪر ﻋﺠﺒﻢ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ آن ﻣﺎه
ﻧﺎﺧﻮرده ﺷﺮاب ﭼﻮن ﺷﻮد ﻣﺴﺖ
ﯾﺎ ﺑﺮ دل ﺧﺴﺘﻪ ﭼﻮن زﻧﺪ ﺗﯿﺮ
ﺑﯽ دﺳﺖ و ﮐﻤﺎن و ﻗﺒﻀﻪ و ﺷﺴﺖ
ﺑﺲ ﮐﺲ ﮐﻪ ز ﻋﺸﻖ ﻏﻤزهی او
زﻧﺎر ﭼﮫﺎر ﮐﺮد ﺑﺮ ﺑﺴﺖ
ﺑﺮد او دل ﻋﺎﺷﻘﺎن آﻓﺎق
ﭘﯿﭽﻨﺪ ﺑﺮ آن دو زﻟﻒ ﭼﻮن ﺷﺴﺖ
ﭼﻮن داﻧﺴﺖ او ﮐﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﺎﺳﺖ
ﻣﺘﻮاری ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﺴﺖ
ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ازو ﻏﺮﯾﻮ دارﻧﺪ
زان ﻧﯿﺴﺖ ﺷﮕﻔﺖ ﺟﺎی آن هﺴﺖ
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺎی دل ازو ﺑﻨﺪ
دارﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮق ﺳﺮ ازو دﺳﺖ
ﺗﺎ ﻋزم ﺟﻔﺎ درﺳﺖ ﮐﺮد او
دﺳﺖ هﻤﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺶ ﺑﺸﮑﺴﺖ
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ای ﭘﯿﮏ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮔﺬری ﮐﻦ ﺑﻪ ﺑﺎم دوﺳﺖ
ﺑﺮ ﮔﺮد ﺑﻨﺪهوار ﺑﻪ ﮔﺮد ﻣﻘﺎم دوﺳﺖ
ﮔﺮد ﺳﺮای دوﺳﺖ ﻃﻮاﻓﯽ ﮐﻦ و ﺑﺒﯿﻦ
آن ﺑﺎر و ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ و آن اﺣﺘﺸﺎم دوﺳﺖ
ﺧﻮاهﯽ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻣﺸﮏ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﭼﯿﻦ
ﺑﺮ زن ﺑﻪ زﻟﻒ ﭘﺮ ﺷﮑﻦ ﻣﺸﮑﻔﺎم دوﺳﺖ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ اﺧﺘﯿﺎر و ﺗﺼﺮف ز ﻓﻌﻞ ﻣﺎ
ﭼﻮن ﮐﻢ ز دﯾﻢ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ از ﺑﮫﺮ ﮐﺎم دوﺳﺖ
ﺧﻮاهﯽ ﮐﻪ ﺑﺎر ﻋﻨﺒﺮ ﺑﻨﺪی ﺗﻮ از ﺳﺮﺧﺲ
زآﻧﺠﺎ ﻣﯿﺎر هﯿﭻ ﺧﺒﺮ ﺟز ﭘﯿﺎم دوﺳﺖ
ﺧﻮاهﯽ ﮐﻪ ﮐﺎروان ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮد ﺗﺮا
هﻤﺮاه ﺧﻮﯾﺶ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ ﺳﻼم دوﺳﺖ
ﺑﺮ داﻧﻪهﺎی ﮔﻮهﺮ او ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺒﺎز
ﺗﺎ هﻤﭽﻮ ﻣﻦ ﻧﮋﻧﺪ ﻧﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ دام دوﺳﺖ
ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎر ﺧﺎک ﺳﺮ ﮐﻮی او ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺗﺎ ﺑﺮ ﺳﺮش ﻧﮫﻢ ﺑﻪ ﻋزﯾزی ﭼﻮ ﻧﺎم دوﺳﺖ
ﺑﯿﻨﺎ ﻣﺒﺎد ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ار ﺳﻮی ﭼﺸﻢ ﻣﻦ
ﺑﮫﺘﺮ ز ﺗﻮﺗﯿﺎ ﻧﺒﻮد ﮔﺮد ﮔﺎم دوﺳﺖ
ﮔﺮ دوﺳﺖ را ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻮش ﺑﻮد هﻤﯽ
ای ﻣﻦ رهﯽ ﻏﺮﺑﺖ و ای ﻣﻦ ﻏﻼم دوﺳﺖ
از ﻣﺎل و ﺟﺎن و دﯾﻦ ﻣﺮا ار ﮐﺎم ﺟﻮﯾﺪ او
ﺑﯽ ﮐﺎم ﺑﺎدم ار ﮐﻨﻢ آن ﺟز ﺑﻪ ﮐﺎم دوﺳﺖ
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دارم ﺳﺮ ﺧﺎک ﭘﺎﯾﺖ ای دوﺳﺖ
آﯾﻢ ﺑﻪ در ﺳﺮاﯾﺖ ای دوﺳﺖ
آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺳﺮﻓﺮازﻧﺪ
ﻧﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﮐﭙﺎﯾﺖ ای دوﺳﺖ
ﭼﻮن رای ﺗﻮ هﺴﺖ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ
راﺿﯽ ﺷﺪهام ﺑﺮاﯾﺖ ای دوﺳﺖ
ﺧﻮن ﻧﯿز ﺗﺮا ﻣﺒﺎح ﮐﺮدم
دﯾﮕﺮ ﭼﮑﻨﻢ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺖ ای دوﺳﺖ
داﻧﯽ ﻧﺘﻮان ﮐﺸﯿﺪ ازﯾﻦ ﺑﯿﺶ
ﺑﺎر ﺳﺘﻢ ﺟﻔﺎﯾﺖ ای دوﺳﺖ
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ﺟﺎم ﻣﯽ ﭘﺮ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﺎم ﻣﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎم او ﺷﻮم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟز ﻧﺎﮐﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻗﯿﺎ ﺳﺎﻏﺮ دﻣﺎدم ﮐﻦ ﻣﮕﺮ ﻣﺴﺘﯽ ﮐﻨﻢ
زان ﮐﻪ در هﺠﺮ دﻻراﻣﻢ ﻣﺮا آرام ﻧﯿﺴﺖ
ای ﭘﺴﺮ دی رﻓﺖ و ﻓﺮدا ﺧﻮد ﻧﺪاﻧﻢ ﭼﻮن ﺑﻮد
ﻋﺎﺷﻘﯽ ورزﯾﻢ و زﯾﻦ ﺑﻪ در ﺟﮫﺎن ﺧﻮدﮐﺎم ﻧﯿﺴﺖ
دام دارد ﭼﺸﻢ ﻣﺎ داﻣﯽ ﻧﮫﺎده ﺑﺮ ﻧﮫﯿﻢ
ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻮ هﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪی اﯾﻦ دام ﻧﯿﺴﺖ
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رازی ز ازل در دل ﻋﺸﺎق ﻧﮫﺎﻧﺴﺖ
زان راز ﺧﺒﺮ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﻋﯿﺎﻧﺴﺖ
او را ز ﭘﺲ ﭘﺮدهی اﻏﯿﺎر دوم ﻧﯿﺴﺖ
زان ﻣﺜﻞ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﮫﻨﺸﺎه ﺟﮫﺎﻧﺴﺖ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ازﯾﻦ ﻣﯿﺪان آن را ﮐﻪ درآﻣﺪ
ﮐﯽ ﺧﻮاﺟﻪ دل و روح و رواﻧﺖ ز رواﻧﺴﺖ
ﮔﺮ ﻣﺎه هﻼل آﯾﺪ در ﻧﻌﺖ ﮐﺴﻮﻓﺴﺖ
ور ﺗﯿﺮ وﺻﺎل آﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻤﺎﻧﺴﺖ
ﮐﺎﯾﻦ ﮐﻮی دو ﺻﺪ ﺑﺎر هزار از ﺳﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﮔﺸﺘﺴﺖ ﮐز اﯾﺸﺎن ﺗﻒ اﻧﮕﺸﺖ ﻧﺸﺎﻧﺴﺖ
آﻧﮑﺲ ﮐﻪ رداﯾﯽ ز رﯾﺎ ﺑﺮ ﮐﺘﻒ اﻓﮕﻨﺪ
آن ﻧﯿﺴﺖ ردا آن ﺑﻪ ﺻﻒ دان ﻃﻠﺴﺎﻧﺴﺖ
ﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﮕﻮﻧﺴﺖ درﯾﻦ ﭘﺮده دل ﻣﺎ
ﻣﯿﺪان ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ز اﻗﺒﺎل ﺳﺘﺎﻧﺴﺖ
ﻗﺎف از ﺧﺒﺮ هﯿﺒﺖ اﯾﻦ ﺧﻮف ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﭼﻮن ﺳﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ز ﭘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ رواﻧﺴﺖ
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﮕﺮ ﺳﯿﻨﻪی ﭘﺮ آﺗﺶ دارد
ﯾﺎ دﯾﺪهی او ﺑﺮ ﺻﻔﺖ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﺎﻧﺴﺖ
اﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪر ره ﻣﻌﻨﯽ
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻘﯿﻦ دان ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ
ﻧﻈﻢ ﮔﮫﺮ ﻣﻌﻨﯽ در دﯾﺪهی دﻋﻮی
ﭼﻮن ﻣﺮدﻣﮏ دﯾﺪه درﯾﻦ ﻣﻘﻠﻪ ﻧﮫﺎﻧﺴﺖ
در راه ﻓﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﮫﺎی ﻋزﯾزان
ﮐﺎﯾﻦ ﺷﻌﺮ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﻗﻮت ﺟﺎن اﺳﺖ
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ﺷﻮر در ﺷﮫﺮ ﻓﮕﻨﺪ آن ﺑﺖ زﻧﺎرﭘﺮﺳﺖ
ﭼﻮن ﺧﺮاﻣﺎن ز ﺧﺮاﺑﺎت ﺑﺮون آﻣﺪ ﻣﺴﺖ
ﭘﺮدهی راز درﯾﺪه ﻗﺪح ﻣﯽ در ﮐﻒ
ﺷﺮﺑﺖ ﮐﻔﺮ ﭼﺸﯿﺪه ﻋﻠﻢ ﮐﻔﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﺷﺪه ﺑﯿﺮون ز در ﻧﯿﺴﺘﯽ از هﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ
ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد آﻧﺮا ﮐﻪ ﺑﺮون ﺷﺪ از هﺴﺖ
ﭼﻮن ﺑﺖ ﺳﺖ آن ﺑﺖ ﻗﻼش دل رهﺒﺎن ﮐﯿﺶ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺟﻔﺎ ﺟز دل ﻋﺸﺎق ﻧﺨﺴﺖ
اﻧﺪر آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺳﻮس ﺟﻤﺎل رخ او
از ﭘﺲ ﭘﺮدهی ﭘﻨﺪار و هﻮا ﺑﯿﺮون ﺟﺴﺖ
هﯿﭻ اﺑﺪال ﻧﺪﯾﺪی ﮐﻪ درو در ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ
ﮐﻪ در آن ﺳﺎﻋﺖ زﻧﺎر ﭼﮫﻞ ﮔﺮدن ﺑﺴﺖ
ﮔﺎه در ﺧﺎک ﺧﺮاﺑﺎت ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺎز ﻧﮫﺎد
ﺧﺎﮐﯿﯽ را ﮐﻪ ازﯾﻦ ﺧﺎک ﺷﻮد ﺧﺎک ﭘﺮﺳﺖ
ﺑﺮ در ﮐﻌﺒﻪی ﻃﺎﻣﺎت ﭼﻪ ﻟﺒﯿﮏ زﻧﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺘﺨﺎﻧﻪ ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ هﻤﯽ ﺟﺎی ﻧﺸﺴﺖ
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ﺳﺎﻗﯿﺎ ﻣﯽ ده ﮐﻪ ﺟز ﻣﯽ ﻋﺸﻖ را ﭘﺪرام ﻧﯿﺴﺖ
وﯾﻦ دﻟﻢ را ﻃﺎﻗﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﯾﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﭘﺨﺘﻪی ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮاب ﺧﺎم ﺧﻮاهﯽ زان ﮐﺠﺎ
ﺳﺎزﮔﺎر ﭘﺨﺘﻪ ﺟﺎﻧﺎ ﺟز ﺷﺮاب ﺧﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺎ ﻓﻠﮏ آﺳﺎﯾﺶ و آرام ﭼﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮا
ﭼﻮن ﻓﻠﮏ را در ﻧﮫﺎد آﺳﺎﯾﺶ و آرام ﻧﯿﺴﺖ
ﻋﺸﻖ در ﻇﺎهﺮ ﺣﺮاﻣﺴﺖ از ﭘﯽ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن
زان ﮐﻪ هﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﺷﺎﯾﺴﺘﻪی اﯾﻦ ﻧﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮردن ﻣﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪ زان ﻧﯿز در اﯾﺎم ﻣﺎ
ﮐﺎﻧﺪرﯾﻦ اﯾﺎم هﺮ دﺳﺘﯽ ﺳزای ﺟﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﺎ ﻧﯿﻔﺘﺪ ﺑﺮ اﻣﯿﺪ ﻋﺸﻖ در دام هﻮا
ﮐﺎﯾﻦ ره ﺧﺎﺻﺴﺖ اﻧﺪر وی ﻣﺠﺎل ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ
هﺴﺖ ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻧﯽ ﻧزدﯾﮏ هﺮ ﻓﺮزاﻧﻪای
داﻧﻪی دام هﻮا ﺟز ﺟﺎم ﺟﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﯿﺴﺖ
ﺟﺎهﻼن را در ﭼﺮاﮔﻪ دام هﺴﺖ و داﻧﻪ ﻧﯽ
ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺑﺎز در ره داﻧﻪ هﺴﺖ و دام ﻧﯿﺴﺖ
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ﻧﮕﺎرﯾﻨﺎ دﻟﻢ ﺑﺮدی ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ داور ﺑﺎد
ﺑﻪ دﺳﺖ هﺠﺮ ﺑﺴﭙﺮدی ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ داور ﺑﺎد
وﻓﺎهﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮐﺮدم ﻣﮑﺎﻓﺎﺗﺶ ﺟﻔﺎ آﻣﺪ
ﺑﺘﺎ ﺑﺲ ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮدی ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ داور ﺑﺎد
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻦ زان ﺳﭙﺮدم دل ﻧﮕﺎرا ﺗﺎ ﻣﺮا ﺑﺎﺷﯽ
ﭼﻮ دل ﺑﺮدی و ﺟﺎن ﺑﺮدی ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ داور ﺑﺎد
زدی اﻧﺪر دل و ﺟﺎﻧﻢ ز ﻋﺸﻘﺖ آﺗﺶ هﺠﺮان
دﻣﺎر از ﻣﻦ ﺑﺮآوردی ﺧﺪاﯾﻢ ﺑﺮ ﺗﻮ داور ﺑﺎد

www.gagesh.com

21
ﻣﻌﺸﻮق ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
ﮐﻔﺮش هﻤﻪ اﯾﻤﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
زان ﻟﺐ ﮐﻪ هﻤﯽ زهﺮ ﻓﺸﺎﻧﺪی ﺑﻪ ﺗﮑﺒﺮ
اﮐﻨﻮن ﺷﮑﺮ اﻓﺸﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
آن ﻏﻤزه ﮐﻪ ﺑﺪ ﺑﻮدی ﺑﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﺳﺴﺖ
اﻣﺮوز ﺑﺘﺮ زان ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
آن رخ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﻮد ﻧﮫﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﻟﻄﺎﻓﺖ
اﮐﻨﻮن ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
ﺣﺎﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻮ داﻣﻨﺶ ﺑﺒﻮﺳﯿﺪ هﻤﯽ ﭘﺎی
ﺑﯽ ﺳﺮ ﭼﻮ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
ﻧﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺪاﺧﺖ هﻤﯽ ﻣﺮﮐﺒﺶ از ﭘﺎی
ﺗﺎج ﺳﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
ﭘﯿﺪاش ﺟﻔﺎ ﺑﻮدی و ﭘﻨﮫﺎﻧﺶ ﻟﻄﺎﻓﺖ
ﭘﯿﺪاش ﭼﻮ ﭘﻨﮫﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
ﭼﻮن ﮔﻞ هﻤﻪ ﺗﻦ ﺑﻮدی ﺗﺎ ﺑﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد
ﭼﻮن ﺑﺎده هﻤﻪ ﺟﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
دﯾﻮی ﮐﻪ ﺑﺮ آن ﮐﻔﺮ هﻤﯽ داﺷﺖ ﻣﺮ او را
آن دﯾﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
ﺗﺎ ﻻﺟﺮم از ﺷﮑﺮ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﭼﻮ ﺳﻨﺎﯾﯽ
ﻣﺸﮫﻮر ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎد
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ﺗﺎ ﻧﮕﺎر ﻣﻦ ز ﻣﺤﻔﻞ ﭘﺎی در ﻣﺤﻤﻞ ﻧﮫﺎد
داغ ﺣﺴﺮت ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ دل ﻧﮫﺎد
دﻟﺒﺮان ﺑﯽ دل ﺷﺪﻧﺪ زاﻧﮕﻪ ﮐﻪ او ﺑﺮﺑﺴﺖ ﺑﺎر
ﻋﺎﺷﻘﺎن دادﻧﺪ ﺟﺎن ﭼﻮن ﭘﺎی در ﻣﺤﻤﻞ ﻧﮫﺎد
روز ﻣﻦ ﭼﻮن ﺗﯿﺮه زﻟﻔﺶ ﮔﺸﺖ از هﺠﺮان او
ﭼﻮن ﺑﺪﯾﺪم ﮐﺎن ﻏﻼﻣﺶ رﺧﺖ ﺑﺮ ﺑﺎزل ﻧﮫﺎد
زان ﺟﻤﺎل هﻤﭽﻮ ﻣﺎهﺶ هﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد از ﺗﯿﺮه ﺷﺐ
ﺷﺪ هزﯾﻤﺖ ﭼﻮن ﻧﮕﺎرم رخ ﺳﻮی ﻣﻨزل ﻧﮫﺎد
زاب ﭼﺸﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎن آن راه ﺷﺪ ﭘﺮ آب و ﮔﻞ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻨزل ﻧﺎرﻣﯿﺪ او ﮔﺎم ﺧﻮد در ﮔﻞ ﻧﮫﺎد
راه او ﭘﺮ ﮔﻞ هﻤﯽ ﺷﺪ ﮐز ﻓﺮاق ﺧﻮد هﻤﯽ
در دو دﯾﺪهی ﻋﺎﻟﻤﯽ از ﻋﺸﻖ ﺧﻮد ﭘﻠﭙﻞ ﻧﮫﺎد
ﭼﺎﮐﺮ از ﻏﻢ دل ز ﻣﮫﺮت ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ از ﺑﮫﺮ آﻧﮏ
ﺑﺎ اﺻﯿﻞ اﻟﻤﻠﮏ ﺧﻮاﺟﻪ اﺳﻌﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻧﮫﺎد
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اﯾﻦ ﻧﻪ زﻟﻔﺴﺖ آﻧﮑﻪ او ﺑﺮ ﻋﺎرض رﺧﺸﺎن ﻧﮫﺎد
ﺻﻮرت ﺟﻮرﯾﺴﺖ ﮐﻮ ﺑﺮ ﻋﺪل ﻧﻮﺷﺮوان ﻧﮫﺎد
ﮔﺮ زﻧﺪ ﺑﺮ زهﺮ ﺑﻮﺳﻪ زهﺮ ﮔﺮدد ﭼﻮن ﺷﮑﺮ
ﯾﺎرب آن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺣﻼوت در ﻟﺒﯽ ﺑﺘﻮان ﻧﮫﺎد
ﺗﻮﺑﻪ و ﭘﺮهﯿز ﻣﺎ را ﺗﺎﺑﺶ از هﻢ ﺑﺎز ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﺪا زﻟﻒ را ﺑﺮ آن رخ ﺗﺎﺑﺎن ﻧﮫﺎد
از دل ﻣﻦ وز ﺳﺮ زﻟﻔﯿﻦ او اﻧﺪازه ﮐﺮد
آﻧﮑﻪ در ﻣﯿﺪان ﻣﺪار ﮔﻮی در ﭼﻮﮔﺎن ﻧﮫﺎد
دﯾﺪﻣﺶ ﯾﮏ روز ﺷﺎدان و ﺧﺮاﻣﺎن از ﮐﺸﯽ
هﻤﭽﻮ ﻣﺎهﯽ ﮐﺶ ﻓﻠﮏ ﯾﮏ روز در دوران ﻧﮫﺎد
ﮔﻔﺘﻢ ای ﻣﺴﺖ ﺟﻤﺎل آن وﻋﺪهی وﺻﻞ ﺗﻮ ﮐﻮ
ﺧﻮش ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ آن ﺻﻨﻢ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﺮ دﻧﺪان ﻧﮫﺎد
ﮔﻔﺖ ﻣﺴﺘﻢ ﺧﻮاﻧﯽ و ﺑﺮ وﻋﺪهی ﻣﻦ دل ﻧﮫﯽ
ﺳﺎده دل ﻣﺮدا ﮐﻪ ﺑﺮ وﻋﺪهی ﻣﺴﺘﺎن ﻧﮫﺎد
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ﻧﻮر رخ ﺗﻮ ﻗﻤﺮ ﻧﺪارد
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺗﻮ ﺷﮑﺮ ﻧﺪارد
ﺧﻮش ﺑﺎد ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺑﺮوﯾﯽ
ﮐز ﺧﻮﺑﯽ او ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد
دارﻧﺪهی ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺳﻠﻄﺎن
واﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺗﻮ دﮔﺮ ﻧﺪارد
رﺿﻮان ﺑﮫﺸﺖ ﺣﻖ ﯾﻘﯿﻨﻢ
ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳزا ﭘﺴﺮ ﻧﺪارد
ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺪو رﺳﯿﺪ ﺑﺘﻮان
ﺑﺎﻏﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﺪارد
ﺑﺎ زر ﺑزﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎم ﻋﺎﺷﻖ
ﭘﺲ ﭼﻮن ﮐﻨﺪ آﻧﮑﻪ زر ﻧﺪارد
ﺑﯽ وﺻﻞ ﺗﻮ ﺑﻮد ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ
ﭼﻮن ﺷﺨﺺ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮ ﻧﺪارد
رو ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
ﮐﺎﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺮ ﺑﺮ ﻧﺪارد
هﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺳﻨﺎﯾﯽ
ﻧزد ﺗﻮ ﺑﺴﯽ ﺧﻄﺮ ﻧﺪارد
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روی ﺧﻮﺑﺖ ﻧﮫﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
ﺷﻮرش ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
ﻣﺸﮏ زﻟﻔﯽ و ﻧﺮﮔﺴﯿﻦ ﭼﺸﻤﯽ
ﺗﺎ ﺑﺪان ﻧﺮﮔﺴﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
ﺧﻮﻧﻢ از دﯾﺪﮔﺎن ﺑﭙﺎﻟﻮدی
رﻧﺞ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
هﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﺎر اﻧﺪﯾﺸﻢ
ﺗﺎ ﺗﻮ اﻧﺪر ﺟﮫﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
ﻧﻘﺶ آب روان ﻣﺒﺎش ﺑﻪ ﭘﺎس
ﻧﻘﺶ آب روان ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
ﻣﮋه ﺗﯿﺮی و اﺑﺮوان ﭼﻮ ﮐﻤﺎن
ﭘﺲ ﺗﻮ ﺗﯿﺮ و ﮐﻤﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
دل ﺑﺒﺮدی و ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﮐﺮدی
ﯾﻠﻪ ﮐﻦ ﺟﺎن ﺗﻮ ﺟﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
زان ﮐﻤﺮ ﻃﺮف ﺑﺮ ﻣﯿﺎن ﻣﻦ ﺳﺖ
ﺑﺎر آن ﺑﺮ ﻣﯿﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
ای ﭼﻮ ﺟﺎن و دﻟﻢ ﺑﻪ هﺮ وﺻﻠﺖ
وﺻﻠﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
ﭼﻮن ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺳﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﻮی ﺗﻮ در
ﻧﻌﺮهی ﭘﺎﺳﺒﺎن ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ﮐﺮد
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هﺮ زﻣﺎن از ﻋﺸﻘﺖ ای دﻟﺒﺮ دل ﻣﻦ ﺧﻮن ﺷﻮد
ﻗﻄﺮههﺎ ﮔﺮدد ز راه دﯾﺪﮔﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﻮد
ﮔﺮ ز ﺑﯽ ﺻﺒﺮی ﺑﮕﻮﯾﻢ راز دل ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و روی
روی را ﺗﻦ آب ﮔﺮدد ﺳﻨﮓ را دل ﺧﻮن ﺷﻮد
ز آﺗﺶ و درد ﻓﺮاﻗﺖ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺲ ﻋﺠﺐ
ﮔﺮ دل ﻣﻦ ﭼﻮن ﺟﺤﯿﻢ و دﯾﺪه ﭼﻮن ﺟﯿﺤﻮن ﺷﻮد
ﺑﺎر اﻧﺪوهﺎن ﻣﻦ ﮔﺮدون ﮐﺠﺎ داﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﺧﺎﺻﻪ ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺎدم از ﺑﯿﺪاد ﺑﺮ ﮔﺮدون ﺷﻮد
در ﻏﻢ هﺠﺮان و ﺗﯿﻤﺎر ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﺎن ﻣﻦ
ﮔﺎه ﭼﻮن ذواﻟﮑﻔﻞ ﮔﺮدد ﮔﺎه ﭼﻮن ذواﻟﻨﻮن ﺷﻮد
در دل از ﻣﮫﺮت ﻧﮫﺎﻟﯽ ﮐﺸﺘﻪام ﮐز آب ﭼﺸﻢ
هﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮگ و ﺷﺎخ و ﺑﯿﺦ او اﻓزون ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺗﻮ در ﺣﺴﻦ و ﻣﻼﺣﺖ هﻤﭽﻨﺎن ﻟﯿﻠﯽ ﺷﺪی
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﯿﻨﺖ ای دﻟﺒﺮ هﻤﯽ ﻣﺠﻨﻮن ﺷﻮد
ﺧﺎک درﮔﺎه ﺗﻮ ای دﻟﺒﺮ اﮔﺮ ﮔﯿﺮد هﻮا
ﺗﻮﺗﯿﺎی ﺣﻮر و ﭼﺘﺮ ﺷﺎه ﺳﻘﻼﻃﻮن ﺷﻮد
ای ﺷﺪه ﻣﺎه ﺗﻤﺎم از ﻏﺎﯾﺖ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل
ﭼﺎﮐﺮ از هﺠﺮان روﯾﺖ »ﻋﺎدﮐﺎﻟﻌﺮﺟﻮن« ﺷﻮد
آن دﻟﯽ ﮐز ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ دارد اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭼﻮن ز ﺗﻮ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮔﺮدد ﻣﺎهﺮوﯾﺎ ﭼﻮن ﺷﻮد
ﭼﻮن ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﺣﺘﺖ ﮔﻮﯾﺪ ز روی ﺗﮫﻨﯿﺖ
ﻟﻔﻆ اﺳﺮار اﻻهﯽ در دﻟﺶ ﻣﻌﺠﻮن ﺷﻮد
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روزی ﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮآﻣﺪ
ﮔﺮد از دل ﻋﺸﺎق ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮ آﻣﺪ
ﺻﺪ دﻟﺸﺪه را از ﻏﻢ او روز ﻓﺮو ﺷﺪ
ﺻﺪ ﺷﯿﻔﺘﻪ را از ﻏﻢ او ﮐﺎر ﺑﺮآﻣﺪ
رﺧﺴﺎر و ﺧﻄﺶ ﺑﻮد ﭼﻮ دﯾﺒﺎ و ﭼﻮ ﻋﻨﺒﺮ
ﺑﺎز آن دو ﺑﮫﻢ ﮐﺮد و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮآﻣﺪ
در ﺣﺴﺮت آن ﻋﻨﺒﺮ و دﯾﺒﺎی ﻧﻮ آﯾﯿﻦ
ﻓﺮﯾﺎد ز ﺑزاز و ز ﻋﻄﺎر ﺑﺮآﻣﺪ
رﺷﮏ ﺳﺖ ﺑﺘﺎن را ز ﺑﻨﺎﮔﻮش و ﺧﻂ او
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮگ ﮔﻠﺶ ﺧﺎر ﺑﺮآﻣﺪ
آن ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾزد ﻧﻈﺮی ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺳﻮﺳﻦ و ﺷﻤﺸﺎد ز ﮔﻠزار ﺑﺮآﻣﺪ
و آن ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﺮ او ﺑﺎر
ﭘﯿﺶ از ﺷﺐ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ ز ﮐﮫﺴﺎر ﺑﺮآﻣﺪ
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ﺟﻤﻊ ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﺎن ﺳﻮز ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎده ﻧﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮس ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺟز از ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﯿﺮت آزادﮔﺎن
در ره آزادﮔﺎن ﺻﺤﻮ و درس ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
راه ﺧﺮاﺑﺎت را ﺟز ﺑﻪ ﻣﮋه ﻧﺴﭙﺮﯾﺪ
ﻣﺮﮐﺐ ﻃﺎﻣﺎت را زﯾﻦ هﻮس ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺸﺎق را ﻗﺒﻠﻪی رخ ﯾﺎر ﺑﺲ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻧﺪرﯾﺪ روی ﺑﻪ ﭘﺲ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺎﻓﻠﻪی ﻋﺎﺷﻘﺎن راه ز ﺟﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮔﺮ ز وﻓﺎ آﮔﮫﯿﺪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮس ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
روی ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺎ دﯾﺪن ﺳﯿﻤﺮغ را
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻨﻮن ز آه و ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺬهﺐ ﺷﯿﺮان ﻧﺮ
در ﺻﻒ آزادﮔﺎن ﻋﯿﺐ ﻣﮕﺲ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
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ﺟﺎﻧﺎ ز ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻣﻦ زارم ﻣﻦ زار
از ﺗﻮدهی ﺳﯿﺴﻨﺒﺮ در ﺑﺎرم در ﺑﺎر
هﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿزار ﺷﺪم ﻣﻦ ز ﺟﻔﺎهﺎت
زﯾﻦ ﻣﺎﯾﻪی ﺑﯿزاری ﺑﯿزارم ﺑﯿزار
ﺗﺎ در ﮐﻒ اﻧﺪوه ﺑﻤﺎﻧﺪﺳﺖ دل ﻣﻦ
زﯾﻦ ﻣﺤﻨﺖ و اﻧﺪوه ﺑﺮ آزارم آزار
از ﺑﮫﺮ رﺿﺎی دل ﺗﻮ از دل و از ﺟﺎن
ای دوﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ آوارم آوار
ای روی ﺗﻮ ﭼﻮن روز و دو زﻟﻔﯿﻦ ﺗﻮ ﭼﻮن ﺷﺐ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺷﺐ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﯿﺪارم ﺑﯿﺪار
ای ﻧﻘﻄﻪی ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﮑﻮﯾﯽ ﺑﻪ هﻤﻪ وﻗﺖ
ﮔﺮدﻧﺪهی ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﻮ ﭘﺮﮔﺎرم ﭘﺮﮔﺎر
ﭘﯿﮑﺎر ﻧﯿﻢ از ﻏﻤﺖ ای ﻣﺎه ﺷﺐ و روز
ﺑﺮ درﮔﻪ ﺳﻮدای ﺗﻮ ﺑﺮ ﮐﺎرم ﺑﺮ ﮐﺎر
در ﮐﻌﺒﻪی ﺗﯿﻤﺎر اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻘﯿﻤﻢ
ای ﯾﺎر ﭼﻨﺎن دان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻤﺎرم ﺧﻤﺎر
از ﻋﺸﻮهی ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﮔﺮ ﻣﺴﺖ ﺷﺪم ﻣﺴﺖ
از ﺧﻮردن اﻧﺪوه ﺗﻮ هﺸﯿﺎرم هﺸﯿﺎر
از هﺠﺮ ﺗﻮ ﻧزدﯾﮏ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﭼﻮ رخ ﺗﻮ
اﻧﺪر ﭼﻤﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﮔﻠزارم ﮔﻠزار
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ﭼﻮن رخ ﺑﻪ ﺳﺮاب آری ای ﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاب اﻧﺪر
اﻗﺒﺎل ﮔﯿﺎ روﯾﺪ در ﻋﯿﻦ ﺳﺮاب اﻧﺪر
ور رای ﺷﮑﺎر آری او ﺷﮑﺮ ﺷﮑﺎرت را
اﻟﺤﻤﺪ ﮐﻨﺎن آﯾﺪ ﺟﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺒﺎب اﻧﺪر
ﺟﻼب ﺧﺮد ﺑﺎﺷﺪ هﺮ ﮔﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻣﺠﻠﺲ
از ﺷﺮم ﺑﺮآﻣﯿزی ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﮔﻼب اﻧﺪر
راز »ارﻧﯽ رﺑﯽ« در ﺳﯿﻨﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ
ﮔﺮ زﺧﻢ زﻧﺪ ﻣﺎ را ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮاب اﻧﺪر
ﺟﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب آرد ﻟﻌﻠﺖ ﺑﻪ درﻧﮓ اﻧﺪر
دﻟﮫﺎ ﺑﻪ درﻧﮓ آرد ﻟﻌﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﺘﺎب اﻧﺪر
هﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﯾﮑﯽ ﻋﯿﺴﯽ از ﭘﺮده ﺑﺮون آری
ﻣﺮﯾﻢ ﮐﺪههﺎ داری ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺠﺎب اﻧﺪر
ﻣﮫﺮ ﺗﻮ ﺑﺮآﻣﯿزد ﭘﺎﮐﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه اﻧﺪر
ﻗﮫﺮ ﺗﻮ دراﻧﮕﯿزد دﯾﻮی ﺑﻪ ﺷﮫﺎب اﻧﺪر
ﻣﺎ و ﺗﻮ و ﻗﻼﺷﯽ ﭼﻪ ﺑﺎک هﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ
راﻧﺪ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﺧﺮ را ﺑﻪ ﺧﻼب اﻧﺪر
هﺮ روز ﺑﮫﺸﺘﯽ ﻧﻮ ﻣﺎ را ﺑﺪهﯽ زان ﻟﺐ
دﻧﺪان ﻧزﻧﯽ هﺮﮔز ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺛﻮاب اﻧﺪر
داﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﻢ از زﻟزﻟﻪی ﻋﺸﻘﺖ
ﮐﻢ رای ﺧﺮاج آﯾﺪ ﺷﻪ را ﺑﻪ ﺧﺮاب اﻧﺪر
ﻣﺎ را ز ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﭼﻮن ﮐﺮد ﺑﺮون ﻋﺸﻘﺖ
اﮐﻨﻮن هﻤﻪ ﺧﻮد ﺧﻮان ﺧﻮد ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺎب اﻧﺪر
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ای ﻣﻦ ﻏﻼم روی ﺗﻮ ﺗﺎ در ﺗﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺲ
درﻣﺎن ﻣﻦ در دﺳﺖ ﺗﺴﺖ آﺧﺮ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺎد رس
در داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
در ﮐﺎروان ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ از ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮس
ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ز زﺷﺖ در ﻋﺸﻘﺖ ای ﺣﻮرا ﺳﺮﺷﺖ
ار ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ در ﺑﮫﺸﺖ آﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﭼﻮن ﻗﻔﺲ
از ﻧزدت ار ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﺟﺎن دادﻧﻢ آﺳﺎن ﺑﻮد
دارم ز ﺗﻮ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﻮد در دل هﻮا در ﺟﺎن هﻮس
ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺎن ﻻﻟﻪهﺎ اﺷﮑﻢ ﺑﺴﺎن ژاﻟﻪهﺎ
هﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺲ ﻧﺎﻟﻪهﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮو ﺑﻨﺪد ﻧﻔﺲ
ای ﺑﺖ ﺷﻤﻦ ﭘﯿﺸﺖ ﻣﻨﻢ ﺟﺎﻧﻢ ﺗﻮﯾﯽ و ﺗﻦ ﻣﻨﻢ
ﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮم ﮔﺮ ﻣﻮﻣﻨﻢ ﻣﺤﺮاب ﻣﻦ روی ﺗﻮ ﺑﺲ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯽ ﮔﺎه و ﺑﻪ ﮔﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﮕﻪ
زﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﺳﺎل و ﻣﻪ ﻣﯿﺪان ﻋﺸﻘﺖ را ﻓﺮس
ﮔﺮ ﺣﻮر ﺟﻨﺖ ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ آﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻠﻞ
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﮕزﯾﻨﻢ ﺑﺪل ﺟز ﺗﻮ ﻧﺨﻮاهﻢ هﯿﭻﮐﺲ
ﭘﺮهﯿزم از ﺑﺪﮔﻮی ﺗﻮ زان ﮐﻤﺘﺮ آﯾﻢ ﺳﻮی ﺗﻮ
ﭘﺲ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ ﮐﺎن ﮐﻮی ﺗﻮ ﯾﮏ دم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯽ ﻋﺴﺲ
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دﻟﻢ ﺑﺮد آن دﻻراﻣﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎه زﻧﺨﺪاﻧﺶ
هزاران ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮﺳﺖ ﭘﯿﺪا در ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ
ﭘﺮﯾﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن دﯾﻮﺳﺖ ﺑﺮ رﺧﺴﺎر زﻟﻔﯿﻨﺶ
زره ﻣﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﯿﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺸﺎق ﻣﮋﮔﺎﻧﺶ
ﺑﻪ ﯾﮏ دم ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻧﺪه ﭼﻮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮده را زان ﻟﺐ
دم ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺖ ﭘﻨﺪاری ﻣﯿﺎن ﻟﻌﻞ و ﻣﺮﺟﺎﻧﺶ
ﺣﻼوت از ﺷﮑﺮ ﮐﻢ ﺷﺪ ﭼﻮ ﻗﯿﻤﺖ آورد ﻧﻮﺷﺶ
ازﯾﻦ دو ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎﻧﻢ از آن ﻟﺒﮫﺎی ﺧﻨﺪاﻧﺶ
ﻧﺪارد ﻟﺐ ﮐﺲ از ﯾﺎﻗﻮت و ﻣﺮوارﯾﺪ ﺗﺮ دﻧﺪان
ﮔﺮم ﺑﺎور ﻧﻤﯽداری ﺑﯿﺎ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﺶ
ﮐﻪ ﺗﺎ هﺮ ﮔﻮهﺮی ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺴﺶ در ﺷﺐ ﺗﺎری
ﻓﺮو رﯾزد ﭼﻮ ﻣﮫﺮ و ﻣﺎه ﺑﺮ ﯾﺎﻗﻮت ﮔﻮﯾﺎﻧﺶ
اﮔﺮ ﭘﯿﺮاهﻦ ﻣﺎهﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﮏ آﻣﺪ
از آن اﻧﺪر ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎﻧﺶ
و ﯾﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﻨﺪاری ﺑﻪ ﭘﯿﺮاهﻦ هﻤﯽ هﺮ ﺷﺐ
ﻓﺮود آﯾﺪ ز ﮔﺮدون و ﺑﺮآﯾﺪ از ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻮهﺴﺖ و او ﭼﻮن ﻣﺎه ﺑﺮ ﮔﺮدون
ﭼﺮا هﺮ دو ﺑﻪ هﻢ ﺑﯿﻨﯿﻢ از آن رﺧﺴﺎر رﺧﺸﺎﻧﺶ
ﺑﻼ و ﻏﺎرت دﻟﮫﺎﺳﺖ آن زﻟﻔﯿﻦ او ﻟﯿﮑﻦ
هزاران دل ﭼﻮ او ﺟﻤﻌﺴﺖ در زﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﺶ
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ﺑﺲ ﮐﻪ ﻣﻦ دل را ﺑﻪ دام ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺑﺎن ﺑﺴﺘﻪام
وز ﻧﺸﺎط ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺑﺎن ﺗﻮﺑﻪهﺎ ﺑﺸﮑﺴﺘﻪام
ﺧﺴﺘﻪ او را ﮐﻪ او از ﻏﻤزه ﺗﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪﺳﺖ
ﻣﻦ دل و ﺟﺎن را ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﻏﻤزهی او ﺧﺴﺘﻪام
هﺮ ﮐﺠﺎ ﺷﻮرﯾﺪهای را دﯾﺪهام ﭼﻮن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
دوﺳﺘﯽ را داﻣﻦ اﻧﺪر داﻣﻦ او ﺑﺴﺘﻪام
دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎرﻧﺪ در ﺑﺎزار ﻋﺸﻖ
ﻣﻦ ﭼﻮ ﻣﻌزوﻻن ﭼﺮا در ﮔﻮﺷﻪای ﺑﻨﺸﺴﺘﻪام
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻇﺎهﺮ ﺑﻨﮕﺮی در ﮐﺎر ﻣﻦ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﮕﺮ
ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ هﻢ ﻧﺸﯿﻨﻢ وز ﻣﻼﻣﺖ رﺳﺘﻪام
اﯾﻦ ﺳﻼﻣﺖ را ﮐﻪ ﻣﻦ دارم ﻣﻼﻣﺖ در ﻗﻔﺎﺳﺖ
ﺗﺎ ﻧﻪ ﭘﻨﺪاری ﮐﻪ از دام ﻣﻼﻣﺖ ﺟﺴﺘﻪام
ﺗﻮ ﺑﺪان ﻣﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﺸﺎط ﺧﻮﯾﺶ را
از ﺟﻔﺎی دوﺳﺘﺎن از دﯾﺪﮔﺎن ﺑﮕﺴﺴﺘﻪام
ﺑﺎش ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﺮدن اﯾﺎم ﺑﻨﺪد ﺑﺨﺖ ﻣﻦ
ﻋﻘﺪهﺎی ﻧﻮ ﮐﻪ از در ﺳﺨﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪام
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ﺑﺮﻧﺪارم دل ز ﻣﮫﺮت دﻟﺒﺮا ﺗﺎ زﻧﺪهام
ور ﭼﻪ آزادم ﺗﺮا ﺗﺎ زﻧﺪهام ﻣﻦ ﺑﻨﺪهام
ﻣﮫﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﺸﺖ اﻧﺪر ازل
ﻧﯿﺴﺖ روی رﺳﺘﮕﺎری زو ﻣﺮا ﺗﺎ زﻧﺪهام
از هﻮای هﺮ ﮐﻪ ﺟز ﺗﻮ ﺟﺎن و دل ﺑزدودهام
وز وﻓﺎی ﺗﻮ ﭼﻮ ﻧﺎر از ﻧﺎردان آﮔﻨﺪهام
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ دﻟﺒﺮا ﺑﮕزﯾﺪهام
ﺧﻮاﺟﮕﯽ در راه ﺗﻮ در ﺧﺎک راه اﻓﮕﻨﺪهام
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﺪم درج ﻣﺮوارﯾﺪ ﺧﻨﺪان ﺗﺮا
ﺑﺲ ﻋﻘﯿﻘﺎ ﮐز درﯾﻎ از دﯾﺪه ﺑﭙﺮاﮐﻨﺪهام
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻟﺸﮕﺮ اﻧﺪوه ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎد دﺳﺖ
از ﺻﻼح و ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ دﺳﺘﮫﺎ ﺑﻔﺸﺎﻧﺪهام
دﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺪ از اول ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ آﻣﺪم
ﮐﻢ زدم ﺗﺎ ﻻﺟﺮم در ﺷﺸﺪره درﻣﺎﻧﺪهام
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از ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻢ
ﺷﻮرﯾﺪه ﺗﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ و ﺳﺮﻣﺴﺖ و ﺟﻮاﻧﻢ
از ﺑﮫﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن آن ﯾﺎر ﺟﻔﺎ ﺟﻮی
دل ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﺷﺐ و روز دواﻧﻢ
ﺑﺎ ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺶ
ﻧﻪ ﻧﯿز ﮐﺴﯽ داﻧﺪ اﯾﻦ راز ﻧﮫﺎﻧﻢ
ده ﺳﺎل ﻓزوﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪی اوﯾﻢ
ﻋﻤﺮی ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺖ ﻣﻦ اﻧﺪوه ﺧﻮراﻧﻢ
از ﺑﺲ ﮐﻪ هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ دﯾﺪار ﻓﻼن را
ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎر ﻓﻼﻧﻢ
از ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪهی ﻧﺎﻟﻢ
وز ﻣﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﻮی ﻧﻮاﻧﻢ
ای وای ﻣﻦ ار ﻣﻦ ز ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﯿﺮم
وی وای ﻣﻦ ار ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻤﺎﻧﻢ
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ﺻﺒﺤﺪﻣﺎن ﻣﺴﺖ ﺑﺮآﻣﺪ ز ﮐﻮی
زﻟﻒ ﭘﮋوﻟﯿﺪه و ﻧﺎﺷﺴﺘﻪ روی
ز آن رخ ﻧﺎﺷﺴﺘﻪی ﭼﻮن آﻓﺘﺎب
ﺻﺒﺢ ز ﺗﺸﻮﯾﺮ هﻤﯽ ﮐﻨﺪ روی
از ﭘﯽ ﻧﻈﺎرهی آن ﺷﻮخ ﭼﺸﻢ
ﺷﻮی ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ ز زن زن ز ﺷﻮی
ﺑﻮﺳﻪ هﻤﯽ رﻓﺖ ﭼﻮ ﺑﺎران ز ﻟﺐ
در ﻃﺮب و ﺧﻨﺪه و درهﺎی و هﻮی
ﺑﮫﺮ ﻏﺬای دل از آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎز
ﺑﻮﺳﻪ ﭼﻨﺎﻧﺴﺖ ﻟﺒﻢ ﮔﺮد ﮐﻮی
رﯾﺨﺖ هﻤﯽ آب ﺷﺐ و آب روز
آﺗﺶ روﯾﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻨﮫﺎی ﻣﻮی
هﻤﭽﻮ ﺳﻨﺎﯾﯽ ز دو روﯾﺎن ﻋﺼﺮ
روی ﺑﮕﺮدان ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺑﯿﺶ روی
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ﺻﻨﻤﺎ ﭼﺒﻮد اﮔﺮ ﺑﻮﺳﮕﮑﯽ وام دهﯽ
ﻧﻪ ﺑﺮآﺷﻮﺑﯽ هﺮ ﺳﺎﻋﺖ و دﺷﻨﺎم دهﯽ
ﺑﺴﺘﻪی دام ﺗﻮ ﮔﺸﺘﺴﺖ دل ﻣﻦ ﭼﻪ ﺷﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮا ﻗﻮت از آن ﭘﺴﺘﻪ و ﺑﺎدام دهﯽ
ﭘﺨﺘﻪی ﻋﺸﻖ ﺷﻮد ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻮد ﺧﺎم ای ﺟﺎن
هﺮ ﮐﺮا روزی ﯾﮏ ﺟﺎم ﻣﯽ ﺧﺎم دهﯽ
ﻧﮑﻨﯽ ور ﺑﮑﻨﯽ ﻧﺎز ﺑﻪ هﻨﺠﺎر ﮐﻨﯽ
ﻧﺪهﯽ ور ﺑﺪهﯽ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﻪ هﻨﮕﺎم دهﯽ
ﮔﺮ دل و ﺟﺎن ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺨﺸﯿﻢ روا ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﮏ
ﺟﺎن ﻓزون ﮔﺮدد ز آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺟﺎم دهﯽ
ﺟﺎﻣﻪی ﻏﻢ ﺑﺪرم ﻣﻦ ز ﻃﺮب ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﺮا
ﺣﺐ در ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺎن ﺟﺎم ﻏﻢ اﻧﺠﺎم دهﯽ
ﺑﯽﻗﺮارﺳﺖ ﺳﻨﺎﯾﯽ ز ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺟﺎن
ﭼﻪ ﺑﻮد ﮔﺮش ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻮﺳﻪ ﺗﻮ آرام دهﯽ
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دﻟﻢ ﺑﺮﺑﻮد ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻧﮕﺎری ﺳﺮو ﺳﯿﻤﯿﻨﯽ
ﺷﮕﺮﻓﯽ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﭼﺴﺘﯽ وﻓﺎداری ﺑﻪ آﯾﯿﻨﯽ
ﺟﮫﺎﻧﺴﻮزی دل اﻓﺮوزی ﮐﻪ دارد از ﭘﯽ ﻓﺘﻨﻪ
ز ﺷﮑﺮ ﺑﺮ ﻗﻤﺮ ﻣﯿﻤﯽ ز ﺳﻨﺒﻞ ﺑﺮ ﺳﻤﻦ ﺳﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﻧزد زﻟﻒ ﭼﻮن ﻣﺸﮑﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺸﮏ را ﻗﺪری
ﺑﻪ ﭘﯿﺶ روی ﭼﻮن ﻣﺎهﺶ ﻧﺪارد ﻣﺎه ﺗﻤﮑﯿﻨﯽ
ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺟﺎن ﻣﻦ ﺟﻤﺎل و زﯾﺐ روی او
ز ﻣﻦ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﻓﺮهﺎدی ازو ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﻧﮫﺪ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ از هﺠﺮان ﻣﺮا ﺑﺮ ﺟﺎن و دل داﻏﯽ
زﻧﺪ از ﻏﻤزه هﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮا ﺑﺮ ﺳﯿﻨﻪ زوﺑﯿﻨﯽ
ﺑﻨﺎز آرد اﮔﺮ ﮔﻮﯾﻢ ﺑزاری آن ﻧﮕﺎرﯾﻦ را
ﺑﺨﻮر زﻧﮫﺎر ﺑﺮ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﮑﻦ ﺑﯿﺪاد ﭼﻨﺪﯾﻨﯽ
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ﺗﻮ آﻓﺖ ﻋﻘﻞ و ﺟﺎن و دﯾﻨﯽ
ﺗﻮ رﺷﮏ ﭘﺮی و ﺣﻮر ﻋﯿﻨﯽ
ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺗﻮ روی ﺗﻮ ﻧﺒﯿﻨﺪ
ﺗﻮ ﻧﯿز ﭼﻮ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﺒﯿﻨﯽ
ای در دل و ﺟﺎن ﻣﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﯾﮏ ﺟﺎل دو ﺟﺎی ﭼﻮن ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺳﺮوی و ﻣﮫﯽ ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺗﻮ
ﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﻠﮏ و ﻧﻪ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﯽ
ﺑﯽ روی ﺗﻮ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﻪ ﺧﻮﺑﺴﺖ
در ﺧﺎﺗﻢ ﻋﻘﻞ ﻣﻦ ﻧﮕﯿﻨﯽ
ﺑﺮ ﻣﮫﺮ ﺗﻮ دل ﻧﮫﺎد ﻧﺘﻮان
ﺗﻮ اﺳﺐ ﻓﺮاق ﮐﺮده زﯾﻨﯽ
ﮔﻪ ﯾﺎر ﻗﺪﯾﻢ را ﺑﺮاﻧﯽ
ﮔﻪ ﯾﺎر ﻧﻮآﻣﺪه ﮔزﯾﻨﯽ
اﯾﻦ ﺟﻮر و ﺟﻔﺎت ﻧﻪ ﮐﻨﻮﻧﺴﺖ
دﯾﺮﯾﺴﺖ ﺑﺘﺎ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻨﯽ
ای ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﮐﯿﺶ و دﯾﻨﻢ
ﮔﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﻨﯽ و ﮔﺎه دﯾﻨﯽ
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اﻻ ای ﻟﻌﺒﺖ ﺳﺎﻗﯽ ز ﻣﯽ ﭘﺮ ﮐﻦ ﻣﺮا ﺟﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﭘﯿﺪا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎرم را درﯾﻦ ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﯽ
ﮐﻨﻮن ﭼﻮن ﺗﻮﺑﻪ ﺑﺸﮑﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻨﺸﺴﺘﻢ
ز ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ در دﺳﺘﻢ ﻧﮫﯽ هﺮ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺟﺎﻣﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮرد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻏﻢ ﺑﺒﺎﯾﺪ زﯾﺴﺘﻦ ﺧﺮم
ﮐﻪ از ﻣﺎ اﻧﺪرﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻧﺨﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺟز ﻧﺎﻣﯽ
هﻤﯽ ﺧﻮر ﺑﺎدهی ﺻﺎﻓﯽ ز ﻏﻢ آن ﺑﻪ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻻﻓﯽ
ﮐﻪ هﺮﮔز ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎﻓﯽ ﻧﮕﯿﺮد ﺑﺎ ﮐﺲ آراﻣﯽ
ﻣﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻂ ﮔﺮدون ﺳﺮ ز ﻋﻤﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺧﻮر
ﮐﻪ ﻋﻤﺮت را ازﯾﻦ ﺧﻮﺷﺘﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد اﯾﺎﻣﯽ
ﭼﺮا ﺑﺎﺷﯽ ﭼﻮ ﻏﻤﻨﺎﮐﯽ ﻣﺪار از ﻣﻔﻠﺴﯽ ﺑﺎﮐﯽ
ﮐﻪ ﻧﺎﮔﺎهﺎن ﺷﻮی ﺧﺎﮐﯽ ﻧﺪﯾﺪه از ﺟﮫﺎن ﮐﺎﻣﯽ
ﻣﺘﺮس از ﮐﺎر ﻧﺎﺑﻮده ﻣﺨﻮر اﻧﺪوه ﺑﯿﮫﻮده
دل از ﻏﻢ دار آﺳﻮده ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﺑزن ﮔﺎﻣﯽ
ﺗﺮا دهﺮﺳﺖ ﺑﺪﺧﻮاهﯽ ﻧﺸﺴﺘﻪ در ﮐﻤﯿﻦﮔﺎهﯽ
ز ﻏﺪاری ﺑﻪ هﺮ راهﯽ ﺑﮕﺴﺘﺮده ﺗﺮا داﻣﯽ
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ﺑﻪ درﮔﺎه ﻋﺸﻘﺖ ﭼﻪ ﻧﺎﻣﯽ و ﭼﻪ ﻧﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﻧزد ﺟﻼﻟﺖ ﭼﻪ ﺷﺎهﯽ ﭼﻪ ﺷﻨﮕﯽ
ﺟﮫﺎن ﭘﺮ ﺣﺪﯾﺚ وﺻﺎل ﺗﻮ ﺑﯿﻨﻢ
زهﯽ ﻧﺎرﺳﯿﺪه ﺑﻪ زﻟﻒ ﺗﻮ ﭼﻨﮕﯽ
هﻤﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﻧﻈﺮ ﮐﺮدهای ﺗﻮ
ﮐﻪ ﺻﺤﺮا ز روﯾﺖ ﮔﺮﻓﺘﺴﺖ رﻧﮕﯽ
ز ﻋﮑﺲ رخ ﺗﻮ ﺑﻪ هﺮ ﻣﺮﻏزاری
ز دﯾﺒﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﮔﺸﺎدﺳﺖ ﺗﻨﮕﯽ
ﺷﮕﻔﺖ آهﻮی ﺗﻮ ﮐﻪ ﺻﯿﺪ ﺗﻮ ﺳﺎزد
ﺑﻪ هﺮ ﭼﺸﻢ زﺧﻤﯽ دﻻور ﭘﻠﻨﮕﯽ
ز ﺟﻌﺪت ﮐﻤﻨﺪی و ﺷﮫﺮی ﭘﯿﺎده
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﻮار و ز ﭼﺸﻤﺖ ﺧﺪﻧﮕﯽ
اﮔﺮ ﺧﻮاهﯽ ارواح ﻣﺮﻏﺎن ﻋﻠﻮی
ﻓﺮود آری از ﺷﺎخ ﻃﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﯽ رﺳﺪ هﺮﮔز از راه ﮔﻔﺘﯽ
ﺑﺮ ﻧﺎر و ﻧﻮرت ﮐﻪ دارد درﻧﮕﯽ
ﮐﯿﻢ ﻣﻦ ﮐﻪ از ﻧﻮش وﺻﻞ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﻢ
ﻧﭙﻮﯾﺪ ﭘﯽ ﺷﯿﺮ روﺑﺎه ﻟﻨﮕﯽ
ﻣﻦ آن ﻋﺎﺷﻘﻢ ﮐز ﺗﻮ ﺧﺸﻨﻮد ﺑﺎﺷﻢ
ز ﻧﻮﺷﯽ ﺑﻪ زهﺮی ز ﺻﻠﺤﯽ ﺑﻪ
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ای ﺳﻨﺎﯾﯽ ﭼﻮ ﺗﻮ در ﺑﻨﺪ دل و ﺟﺎن ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﯽ ﺳزاوار هﻮای رخ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﯽ
در درﯾﺎ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻒ آری ﮐﻪ هﻤﯽ
ﺑﻪ ﻟﺐ ﺟﻮی ﭼﻮ اﻃﻔﺎل هﺮاﺳﺎن ﺑﺎﺷﯽ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺮک دل و ﺟﺎن ﮔﻔﺖ ﻧﯿﺎری آن ﺑﻪ
ﮐﻪ ﺷﻮی دور ازﯾﻦ ﮐﻮی و ﺗﻦ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﯽ
ﺗﺎ ﺗﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ ﭼﻮﮔﺎن ﺳﻮاران ﻧﺸﻮی
ﻧﯿﺴﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ اﻧﺪر ﺧﻮر ﻣﯿﺪان ﺑﺎﺷﯽ
ﮐﺎر ﺑﺮ ﺑﺮدن ﭼﻮﮔﺎن ﻧﺒﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮ
ﺗﻮ هﻤﺎن ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ ﺧﻢ ﭼﻮﮔﺎن ﺑﺎﺷﯽ
ﺑﻪ ﻋﺼﺎﯾﯽ و ﮔﻠﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ داری ﭘﺴﺮا
ﺗﻮ هﻤﯽ ﺧﻮاهﯽ ﭼﻮن ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻤﺮان ﺑﺎﺷﯽ
ﺧﻮاﺟﻪی ﻣﺎ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮدﺳﺖ اﯾﻦ راه ﻣﮕﺮ
ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﺲ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯿﺮی و ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﯽ
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ﻧﮕﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻦ ﺑﺮ ﭼﻪ ﻏﻠﻐﻞ دارد آن ﻗﻤﺮی
ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻟﺤﻦ ﻣﯽﺳﺎزد هﻤﯽ ﻧﺎﻟﺪ ز ﮐﻢ ﺻﺒﺮی
ﺑﻪ ﻟﺤﻦ اﻧﺪر هﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه
ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎرد ﭼﻨﺎن روﯾﯽ ﺑﺪان ﺧﻮﺑﯽ و ﺧﻮش ﭼﮫﺮی
ﻣﺴﯿﺤﺎدم و ﻣﻮﺳﯽ ﮐﻒ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻃﺒﻊ و ﯾﻮﺳﻒ رخ
ﻣﺤﻤﺪ دﯾﻦ و آدم رای و ﺧﻮ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﯽﻣﮫﺮی
ﺑﻪ روز آراﯾﺶ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﺒﺎﻧﮕﻪ زﯾﻨﺖ ﻣﻠﻌﺐ
ﺿﯿﺎء روز و ﺷﻤﻊ ﺷﺐ ﺷﮑﺮ ﻟﺐ ﺑﺮ ﮐﺴﺎن ﺧﻤﺮی
اﮔﺮ آﺗﺶ ﭘﺮﺳﺘﯽ را ز ﻋﺸﻖ او ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ
ز ﺑﯿﻢ آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺶ ﺷﻮد ﺑﯿزار از ﮔﺒﺮی
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ﻋﺸﻖ و ﺷﺮاب و ﯾﺎر و ﺧﺮاﺑﺎت و ﮐﺎﻓﺮی
هﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ز هﻤﻪ اﻧﺪهﺎن ﺑﺮی
از راه ﮐﺞ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺮاﺑﺎت راه ﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻔﺮش هﻤﻪ هﺪی ﺷﺪ و ﺗﻮﺣﯿﺪ ﮐﺎﻓﺮی
ﺑﮕﺬاﺷﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﻮد هﻢ از هﺠﺮ و هﻢ ز وﺻﻞ
ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ از ﺗﺼﺮف و از راه داوری
ﺑﯿزار ﺷﺪ ز هﺮ ﭼﻪ ﺑﺠز ﻋﺸﻖ و ﺑﺎده ﺑﻮد
ﺑﺴﺖ او ﻣﯿﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ ﺑﺖ ﺑﻪ ﭼﺎﮐﺮی
ﺑﺮﺧﯿز ای ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎده ﺑﺨﻮاه و ﭼﻨﮓ
اﯾﻨﺴﺖ دﯾﻦ ﻣﺎ و ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻠﻨﺪری
ﻣﺮد آن ﺑﻮد ﮐﻪ داﻧﺪ هﺮ ﺟﺎی رای ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﺮدان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺳﺮ ﺳﺮی
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ای آﻧﮑﻪ رخ ﭼﻮ ﻣﺎه داری
رﺧﺴﺎرهی ﻣﻦ ﭼﻮ ﮐﺎه داری
آﯾﯿﻦ دل ﺳﻤﻨﺒﺮان را
ﺑﺮ ﺳﯿﻢ ز ﺳﯿﺐ ﺟﺎه داری
ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪی ﺷﻄﺮﻧﺞ ﺧﻮﺑﯽ
از ﻟﻄﻒ هزار ﺷﺎه داری
در ﻣﺠﻤﻊ ﺧﯿﻞ ﺧﻮﺑﺮوﯾﺎن
ﭼﻮن ﯾﻮﺳﻒ ﭘﯿﺸﮕﺎه داری
هﺮ ﻟﺤﻈﻪ رهﯽ دﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺑﺮﮔﻮی ﮐﻪ ﭼﻨﺪ راه داری
در ﺷﻮﺧﯽ دﺳﺖ ﺑﺮد ﺧﻮاهﯽ
ﮐز ﺧﻮﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه داری
ﮔﺮ ﻗﺘﻞ ﺳﻨﺎﯾﯿﺖ ﮔﻨﺎهﺴﺖ
داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯽ ﮔﻨﺎه داری
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روی ﭼﻮ ﻣﺎه داری زﻟﻒ ﺳﯿﺎه داری
ﺑﺮ ﺳﺮو ﻣﺎه داری ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻼه داری
ﺧﺎل ﺗﻮ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻮاهﺪ ﻟﯿﮑﻦ هﻢ از ﻟﺐ ﺗﻮ
هﻢ ﺑﻮﺳﻪ ﺟﺎی داری هﻢ ﺑﻮﺳﻪ ﺧﻮاه داری
زﻟﻒ ﺗﻮ ﺑﺮ دل ﻣﻦ ﺑﻨﺪی ﻧﮫﺎد ﻣﺤﮑﻢ
ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ دارم ﮔﻔﺘﺎ ﮔﻨﺎه داری
ﯾﮑﺮه ﺑﭙﺮس ﺟﺎﻧﺎ زان زﻟﻒ ﻣﺸﮑﺒﻮﯾﺖ
ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﻞ ﻣﻮرد ﭼﻮن ﺧﻮاﺑﮕﺎه داری
دل ﺟﺎﯾﮕﺎه دارد اﻧﺪر ﻣﯿﺎن آﺗﺶ
ﺗﻮ در ﻣﯿﺎن آن دل ﭼﻮن ﺟﺎﯾﮕﺎه داری
ﻣﺴﺖ ﺛﻨﺎی ﻋﺸﻘﺴﺖ در ﻣﺠﻠﺴﺖ ﺳﻨﺎﯾﯽ
ﮔﺮ هﯿﭻ ﻋﻘﻞ داری او را ﻧﮕﺎه داری
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ﺻﻨﻤﺎ آن ﺧﻂ ﻣﺸﮑﯿﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاز آوردی
ﺑﺮ ﮔﻞ از ﻏﻠﯿﻪ ﮔﻮی ﮐﻪ ﻃﺮاز آوردی
ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺮد رخ ﺗﻮ زﻟﻒ دراز
ﺧﻂ ﺑﺴﯽ ﺧﻮﺑﺘﺮ از زﻟﻒ دراز آوردی
ﮔﺮ ﻧﯿﺎزﺳﺖ رهﯽ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮب ﺗﻮ ﺑﺎز
ﺗﻮ رهﯽ را ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺎز آوردی
ﻗﺒﻠﻪای ﺳﺎﺧﺘﯽ از ﻏﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﯿﻢ ﺳﭙﯿﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪان ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺘﺎن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎز آوردی
ﭘﯿﺶ ﺧﻠﻖ از ﺟﮫﺖ ﺷﻌﺒﺪه و ﺑﻠﻌﺠﺒﯽ
ﻧﺮﮔﺲ ﺑﻠﻌﺠﺐ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎز آوردی
ﭼﻨﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ دﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺑﺎز آوردم
اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﮫﺪه و هزل و ﻣﺠﺎز آوردی
دﻟﻢ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻮد از ﻃﺮب و ﺷﺎدی و ﻧﺎز
ﺗﻮ دﻟﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪی از ﮔﺮم و ﮔﺪاز آوردی
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ای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ دو ﻟﺐ ﺳﺒﺐ آب ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺟﺎﻧﺮا ﺑﻪ دو ﺷﮑﺮ ز ﻏﻢ هﺠﺮ ﻧﺒﺎﺗﯽ
آراﯾﺶ دﯾﻨﯽ ﺗﻮ و آﺳﺎﯾﺶ ﺟﺎﻧﯽ
اﻧﺲ دل و ﻧﻮر ﺑﺼﺮ و ﻋﯿﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽ
از ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮد ﻏﯿﺮت ﺧﻮﺑﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ
وز ﺣﺴﻦ و ﻣﻼﺣﺖ ﺻﻨﻢ ﺣﻮر ﺻﻔﺎﺗﯽ
از ﻟﻄﻒ در اﻟﻔﺎظ ﺑﺸﺮ ﺗﺤﻔﻪی وﺣﯿﯽ
وز ﺣﺴﻦ در اﻧﻔﺎس ﻣﻠﮏ وﺻﻒ ﺻﻼﺗﯽ
اوﺻﺎف ﺟﻤﺎل ﺗﻮ هﻤﻪ ﮐﺲ ﺑﻨﺪاﻧﺪ
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﻗﯿﻊ رﻓﯿﻊاﻟﺪرﺟﺎﺗﯽ
ﻟﻮﻻک ﻟﻤﺎ ﮐﻨﺖ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ
واﻟﻌﯿﺶ ﯾﮫﻨﯽ ﺑﮏ اذاﻧﺖ ﺛﻨﺎﺗﯽ
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ﺑﺘﺎ ﭘﺎی اﯾﻦ ره ﻧﺪاری ﭼﻪ ﭘﻮﯾﯽ
دﻻ ﺟﺎن آن ﺑﺖ ﻧﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﯽ
ازﯾﻦ رهﺮوان ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭼﻪ ﭼﺎره
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻻﻓﮕﺎه ﺳﺮ ﭼﺎر ﺳﻮﯾﯽ
اﮔﺮ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻔﺮ و اﯾﻤﺎن ﯾﮑﯽ دان
ﮐﻪ در ﻋﻘﻞ رﻋﻨﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ
ﺗﻮ ﺟﺎﻧﯽ و اﻧﮕﺎﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺗﻮ آﺑﯽ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﺴﺘﯽ ﺳﺒﻮﯾﯽ
هﻤﻪ ﭼﯿز را ﺗﺎ ﻧﺠﻮﯾﯽ ﻧﯿﺎﺑﯽ
ﺟز اﯾﻦ دوﺳﺖ را ﺗﺎ ﻧﯿﺎﺑﯽ ﻧﺠﻮﯾﯽ
ﯾﻘﯿﻦ دان ﮐﻪ ﺗﻮ او ﻧﺒﺎﺷﯽ وﻟﯿﮑﻦ
ﭼﻮ ﺗﻮ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺗﻮ
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از ﻣﺎه رﺧﯽ ﻧﻮش ﻟﺒﯽ ﺷﻮخ ﺑﻼﯾﯽ
هﺮ روز هﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ رﻧﺠﯽ و ﻋﻨﺎﯾﯽ
ﺷﮑﺮﺳﺖ ﻣﺮ آﻧﺮا ﮐﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺳﺮ و ﮐﺎرش
ﺑﺎ ﭘﺎکﺑﺮی ﻋﺸﻮهدهﯽ ﺷﻮخ دﻏﺎﯾﯽ
ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺸﻪی دﯾﮕﺮ
ﺟز آﻧﮑﻪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﭽﺎره ﺟﻔﺎﯾﯽ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺟﻮر و ﺟﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ
ﻧﺎﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻦ ﯾﮑﺮوز وﻓﺎﯾﯽ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻢ ﺟﻮرش ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ دﻋﻮی
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻪ هﻤﯽ آﯾﻢ ﻣﻦ ﻧﯿز ز ﺟﺎﯾﯽ
داﻧﻢ ﮐﻪ ﺧﻠﻞ ﻧﺎﯾﺪ در ﺣﺸﻤﺖ او را
ﮔﺮ ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﭽﺎره ﮔﺪاﯾﯽ
ﮔﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻨﻢ ﭘﺎره و ﮔﺮ ﺑﺬل ﮐﻨﻢ دل
ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮا هﺴﺖ درﯾﻦ هﺮ دو رﯾﺎﯾﯽ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺧﺴﺖ او و ﺳﻨﺎﯾﯽ را زان ﭼﻪ
ﭼﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺼﯿﺐ او هﺮ روز ﺿﯿﺎﯾﯽ
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ای ﺟﺎن و ﺟﮫﺎن ﻣﻦ ﮐﺠﺎﯾﯽ
آﺧﺮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﺮا ﻧﯿﺎﯾﯽ
ای ﻗﺒﻠﻪی ﺣﺴﻦ و ﮔﻨﺞ ﺧﻮﺑﯽ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻮد از ﺗﻮ ﺑﯿﻮﻓﺎﯾﯽ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﮫﺎن ﺷﻮد ز ﮔﺮدون
ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻪ وﺛﺎق ﻣﺎ در آﯾﯽ
اﻧﺪر ﺧﻢ زﻟﻒ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺖ
ﺣﺎﺟﺖ ﻧﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ
زﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯿﺎن ﻣﺠﻠﺲ
آزار دل ﺧﻮش ﺳﻨﺎﯾﯽ
ﺗﺎ هﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﺗﺮا ﻧﮕﻮﯾﺪ
ﮐﺎی ﭘﯿﺸﻪی ﺗﻮ

www.gagesh.com

49
ﻋﻘﻞ و ﺟﺎﻧﻢ ﺑﺮد ﺷﻮﺧﯽ آﻓﺘﯽ ﻋﯿﺎرهای
ﺑﺎد دﺳﺘﯽ ﺧﺎﮐﯿﯽ ﺑﯽ آﺑﯽ آﺗﺸﭙﺎرهای
زﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺷﻨﮕﯽ ﺑﻼﯾﯽ ﻓﺘﻨﻪای ﺷﮑﺮ ﻟﺒﯽ
ﭘﺎی ﺑﺎزی ﺳﺮ زﻧﯽ دردی ﮐﺸﯽ ﺧﻮﻧﺨﻮارهای
ﮔﻪ در اﯾﻤﺎن از رخ اﯾﻤﺎن ﻓزاﯾﺶ ﺣﺠﺘﯽ
ﮔﺎه ﺑﺮ ﮐﻔﺮ از دو زﻟﻒ ﮐﺎﻓﺮش ﭘﺘﯿﺎرهای
ﮐﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﮐﻔﺮ و ﺑﺪﯾﻦ اﯾﻤﺎن ﻣﻦ ﺗﻦ در دهﺪ
هﺮ ﮐﺮا ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎن زﻟﻒ و ﭼﻨﺎن رﺧﺴﺎرهای
هﺮ زﻣﺎن در زﻟﻒ ﺟﺎن آوﯾز او ﮔﺮ ﺑﻨﮕﺮی
ﺧﻮن ﺧﻠﻘﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﺑﯽ در ﺧﻢ هﺮ ﺗﺎرهای
هﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﻨﯽ ز ﺷﻮر زﻟﻒ او ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ
در ﻣﯿﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن آوازهی آوارهای
ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﭼﯿﻨﯿﺎن از ﺟﺎن هﻤﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻘﺶ ﺣﻖ را آﺧﺮ ای ﻣﺴﺘﺎن ﮐﻢ از ﻧﻈﺎرهای
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از ﻋﺸﻖ آن دو ﻧﺮﮔﺲ وز ﻣﮫﺮ آن دو ﻻﻟﻪ
ﺑﯽ ﺧﻮاب و ﺑﯽﻗﺮارم ﭼﻮن ﺑﺮ ﮔﻠﺖ ﮐﻼﻟﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺖ هﻤﭽﻮن ﺻﺮاﺣﯽ از ﺟﺎن
ﺗﺎ ﺑﺮﻧﮫﯽ ﻟﺒﻢ را ﺑﺮ ﻟﺒﺖ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﻟﻪ
ﺗﺎ روز ژاﻟﻪ ﺑﺎرد از ﭼﺸﻢ هﻤﭽﻮ رودم
آری ﻧﮑﻮ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی ﻻﻟﻪ ژاﻟﻪ
دارم هزار ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ روی و ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﻣﻦ
ﮔﺮ ﻣﯿﺪهﯽ وﮔﺮﻧﻪ ﺑﯿﺮون ﮐﻨﻢ ﻗﺒﺎﻟﻪ
ﻣﮫﻤﺎن ﺣﺴﻦ داری ﺳﯿﺮ از ﭘﯽ ﺧﺮد را
ﻣﺮ ﺗﺸﻨﮕﺎن ﺧﻮد را ﻧﺪهﯽ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻟﻪ
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زهﯽ ﺳﺮوی ﮐﻪ از ﺷﺮﻣﺖ هﻤﻪ ﺧﻮﺑﺎن ﺳﺮاﻓﮕﻨﺪه
ﭼﺮا ﺗﺎﺑﯽ ﺳﺮ زﻟﻔﯿﻦ ﭼﺮا ﺳﻮزی دل ﺑﻨﺪه
ﻋﻘﯿﻘﯿﻦ آن دو ﻟﺐ داری ﺑﻪ زﯾﺮش ﮔﻮر ﻣﻦ ﮐﻨﺪه
ﻣﺮا هﺮ روز ﺑﯽﺟﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮر اﻧﺪر ﮐﻨﯽ زﻧﺪه
ﺗﻦ ﻣﻦ ﭼﻮن ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺷﺪ ﺑﺴﺎن زﯾﺮ ﻧﺎﻟﻨﺪه
ﮐﻨﺎر ﻣﻦ ﭼﻮن ﺟﯿﺤﻮن ﺷﺪ دو ﭼﺸﻤﻢ اﺑﺮ ﺑﺎرﻧﺪه
ﯾﮑﯽ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ دارم اﯾﺎ ﺣﺎﺟﺖ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه
ﻧﺘﺎﺑﯽ ﺗﻮ ﺳﺮ زﻟﻔﯿﻦ ﻧﺴﻮزاﻧﯽ دل ﺑﻨﺪه
ﺟﮫﺎن از ﺗﻮ ﺧﺮم ﺑﺎدا ﺑﺘﺎ و ﻣﻦ رهﯽ ﺑﻨﺪه
ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﻢ ﺟﮫﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ ﻣﺒﺎرﮐﺒﺎد و ﻓﺮﺧﻨﺪه
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ای ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺧﯿز و ﺑﺸﮑﻦ زود ﻗﻔﻞ ﻣﯿﮑﺪه
ﺑﺎز ﺧﺮﻣﺎ را زﻣﺎﻧﯽ زﯾﻦ ﻏﻤﺎن ﺑﯿﮫﺪه
ﺟﺎم ﺟﻤﺸﯿﺪی ﺑﯿﺎر از ﺑﮫﺮ اﯾﻦ آزادﮔﺎن
درد ﻣﯽ درده ﺑﺮای درد اﯾﻦ ﻣﺤﻨﺖ زده
درد ﺻﺎﻓﯽ درده ای ﺳﺎﻗﯽ درﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ هﻤﯽ
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺧﻮرﯾﻢ آﺳﻮده دل در ﻣﯿﮑﺪه
ﻣﺤﺘﺴﺐ را ﮔﻮ ﺗﺮا ﺑﺎ ﻣﺴﺖ ﮐﻮی ﻣﺎ ﭼﮑﺎر
ﻣﯽ ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ ای ﺟﻮان زﯾﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن دل زده
ﻣﯽﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺎدم از ﮐﺘﻢ ﻋﺪم ﺳﻮی وﺟﻮد
از ﺑﺮای ﻣﮫﺮﺑﺎزان ﺧﺮاﺑﺎت آﻣﺪه
ﺗﺎ ﺗﺮا روﺷﻦ ﺷﻮد در ﮐﺎﻓﺮی در ﺛﻤﯿﻦ
ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﭘﯿﺸﻪ ﮔﯿﺮ اﻧﺪر ﻣﯿﺎن ﺑﺘﮑﺪه
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ﺳﺎﻗﯿﺎ ﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮابآﻟﻮده را آواز ده
روز را از روی ﺧﻮﯾﺶ و ﺳﻮز اﯾﺸﺎن ﺳﺎز ده
ﻏﻤزههﺎ ﺳﺮ ﺗﯿز دار و ﻃﺮههﺎ ﺳﺮ ﭘﺴﺖ ﮐﻦ
رﻣزهﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﮔﻮی و ﺑﻮﺳﮫﺎ ﺳﺮﺑﺎز ده
ﺳﺮخ روی ﻧﺎز را ﭼﻮن ﮔﻞ اﺳﯿﺮ ﺧﺎر ﮐﻦ
زرد روی آز را ﭼﻮن زر ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺎز ده
ﺣﺮﺑﻪ و ﺷﻞ در ﺑﺮ ﺑﮫﺮام ﺧﺮﺑﻂ ﺳﻮز ﻧﻪ
زﺧﻤﻪ و ﻣﻞ در ﮐﻒ ﻧﺎهﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻂ ﺳﺎز ده
هﻢ ﺑﺨﻮر هﻢ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻋﻘﻞ را ﺳﺮﻣﺴﺖ ﮐﻦ
هﻢ ﺑﺮو هﻢ ﺻﺎﻓﯿﺎن روح را ره ﺑﺎز ده
در هﻮای ﺷﻤﻊ ﻋﺸﻖ و ﺷﻤﻊ ﻣﯽ ﭘﺮواﻧﻪوار
ﭘﯿﺸﻮای ﺧﻠﺪ و ﺻﺪر ﺳﺪره را ﭘﺮواز ده
ﭼﻨﮕﻞ ﮔﯿﺮاﺳﺖ اﯾﻨﮏ ﺑﺎز و ﺑﺎﺷﻪی ﻋﺸﻖ را
ﺻﻌﻮه ﭘﯿﺶ ﺑﺎﺷﻪ و آن ﮐﺒﮏ رازی ﺑﺎز ده
ﭘﯿﺶ ﮐﺎن ﭘﯿﺮ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﺎﻧﮓ ﻗﺎﻣﺖ در دهﺪ
ﻏﺎرت ﻋﻘﻞ و دل و ﺟﺎن را هﻼ آواز ده
ﭘﯿﺶ ﮐز ﺑﺎﻻ درآﯾﺪ ارﺳﻼن ﺳﻠﻄﺎن روز
ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﮑﺘﺎش ﺳﺮﻣﺴﺖ ﻣﺮاﺑﻪ ﮔﻤﺎز ده
ور هﻤﯽ ﭼﻮن ﻋﺸﻖ ﺧﻮاهﯽ ﻋﻘﻞ ﺧﻮد را ﭘﺎﮐﺒﺎز
ﻧﺼﻔﯿﯽ ﭘﺮ ﮐﻦ ﺑﺪان ﭘﯿﺮ دواﻟﮏ ﺑﺎز ده
ﮔﺮ هﻤﯽ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺧﻮاهﯽ ﺻﺒﺢ را ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺧﻮد
ﺟﺮﻋﻪای زان ﻣﯽ ﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻣﻨﮫﯽ ﻏﻤﺎز ده
روزه ﭼﻮن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ﻣﺎ را زﯾﺮ ﺧﺎک
ﺑﺎده ﻣﺎ را زﯾﻦ ﺳﭙﺲ ﺑﺮ رﺳﻢ ﺳﻨﮓاﻧﺪاز ده
ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ زﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﻧﺶ ﺑﺮﯾز
ﺧﻮﻧﺒﮫﺎی ﺟﺒﺮﯾﯿﻞ از ﮔﻨﺞ رﺣﻤﺖ ﺑﺎز ده
ﺑﺎدﺑﺎن راز اﮔﺮ ﻣﺠﺮوح ﮔﺮدد ز آه ﻣﺎ
درﭘﻪای از ﺧﺎﻣﺸﯽ در ﺑﺎدﺑﺎن راز ده
وارهﺎن ﯾﮏ دم ﺳﻨﺎﯾﯽ را ز ﺑﻨﺪ ﻋﺎﻓﯿﺖ
ﺗﺎ دهﯽ او را ﺷﺮاب ﻋﺎﻓﯿﺖ ﭘﺮداز ده
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ای ز آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ آﺗﺸﯽ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
واﻧﺪر او اﯾﻤﺎن و ﮐﻔﺮ ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﺳﻮﺧﺘﻪ
ای ﺗﻒ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭼﺎه اﻧﺪاﺧﺘﻪ
هﺮ ﭼﻪ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﻋﻘﻞ ﻣﺎ ز ﺟﺎن اﻧﺪوﺧﺘﻪ
ای ﮐﻤﺎﻟﺖ ﮐﻤزﻧﺎن را ﺻﺒﺮهﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
وی ﺟﻤﺎﻟﺖ ﻣﻔﻠﺴﺎن را ﮐﯿﺴﻪهﺎ ﺑﺮدوﺧﺘﻪ
ﮔﻪ ﺑﻪ ﻗﮫﺮ از ﺟزع ﻣﺸﮑﯿﻦ ﺗﯿﻐﮫﺎ اﻓﺮاﺧﺘﻪ
ﮔﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ از ﻟﻌﻞ ﻧﻮﺷﯿﻦ ﺷﻤﻌﮫﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ
هﺮ ﭼﻪ در ﺳﯽ ﺳﺎل ﮐﺮده ﺧﺎﺗﻢ ﻣﺸﮑﯿﻨﺖ وام
آن ﻧﮕﯿﻦ ﻟﻌﻞ ﻧﻮﺷﯿﻦ در زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺧﺘﻪ
ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺑﺨﺮﯾﺪه ﻋﺸﻖ ﻻﯾزاﻟﯽ را ﺗﻮ ﺑﺎز
ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﺮ ﻣﺎ ﺟﮫﺎن ﺑﻔﺮوﺧﺘﻪ
ای ز آب روی ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪر دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ
ﺗﺨﺘﻪی ﻋﻤﺮ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺷﺴﺘﻪ از آﻣﻮﺧﺘﻪ
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ای ﺧﻮاب ز ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮون ﺷﻮ
ای ﻣﮫﺮ درﯾﻦ دﻟﻢ ﻓزون ﺷﻮ
ای دﯾﺪه ﺗﻮ ﺧﻮن ﻧﺎب ﻣﯽرﯾز
ای ﻗﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮ
آﺗﺶ ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﻮﯾﺶ در زن
از هﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﺑﺮون ﺷﻮ
زان ﺳﮓ ﺑﭽﻪای ﺑﻪ ﮐﺘﻒ ﺑﺮﮔﯿﺮ
ﻧﺎﮔﺎه ﺑﻪ رﺳﺘﻪی درون ﺷﻮ
ﻣﯿﮕﯿﺮ درم ﻗﻔﺎ هﻤﯽ ﺧﻮر
ﺑﺎ رﻧﺪی و ﻋﯿﺒﮫﺎ ﻋﯿﻮن ﺷﻮ
ﮐﺮ ﻣﺴﺠﺪ را هﻤﯽ ﻧﺨﻮاﻧﯽ
ﺑﺎ ﻣﮫﺘﺮ ﺗﻮﻧﯿﺎن ﺑﺘﻮن ﺷﻮ
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ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮﺧﺎی ﺗﻮ
ﻓﺘﻨﻪام ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ رﻋﻨﺎی ﺗﻮ
ﻣﺎه ﺑﺮ راه اوﻓﺘﺎد از روی ﺗﻮ
ﺳﺮو ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪ از ﺑﺎﻻی ﺗﻮ
ﭘﻮﺳﺖ در ﺗﻦ ﺧﺸﮏ دارم هﻤﭽﻮ ﭼﻨﮓ
از هﻮای ﭼﻨﮓ روح اﻓزای ﺗﻮ
ﺟﺎن ﻣﻦ ﺷﺪ ﻣﺴﮑﻦ رﻧﺞ و ﺑﻼ
ﺗﺎ دل ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺟﺎی ﺗﻮ
ﻣﺮده را زﻧﺪه ﮐﻨﯽ ز آوای ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺲ دم ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺪﺳﺖ آوای ﺗﻮ
ﺑﺎز ﺑﻨﻤﺎ روی ﺧﻮد اﯾﻤﺎهﺮوی
ﮔﺮ ﭘﯽ وﺻﻠﺖ ﺑﻮد ﺳﻮدای ﺗﻮ
ﺗﻮ دهﯽ ﺑﻮﺳﻪ هﻤﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻦ دهﻢ ﺑﻮﺳﻪ هﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ
ﮔﺮ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﮔﻪ ﮔﮫﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ
ﺗﻮﺑﻪی او ﺑﺸﮑﻨﺪ ﻟﺒﮫﺎی ﺗﻮ
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ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮﺧﺎی ﺗﻮ
ﻓﺘﻨﻪام ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ رﻋﻨﺎی ﺗﻮ
ﻣﺎه ﺑﺮ راه اوﻓﺘﺎد از روی ﺗﻮ
ﺳﺮو ﺷﺮﻣﻨﺪه ﺷﺪ از ﺑﺎﻻی ﺗﻮ
ﭘﻮﺳﺖ در ﺗﻦ ﺧﺸﮏ دارم هﻤﭽﻮ ﭼﻨﮓ
از هﻮای ﭼﻨﮓ روح اﻓزای ﺗﻮ
ﺟﺎن ﻣﻦ ﺷﺪ ﻣﺴﮑﻦ رﻧﺞ و ﺑﻼ
ﺗﺎ دل ﻣﺴﮑﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺟﺎی ﺗﻮ
ﻣﺮده را زﻧﺪه ﮐﻨﯽ ز آوای ﺧﻮﯾﺶ
ﭘﺲ دم ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺪﺳﺖ آوای ﺗﻮ
ﺑﺎز ﺑﻨﻤﺎ روی ﺧﻮد اﯾﻤﺎهﺮوی
ﮔﺮ ﭘﯽ وﺻﻠﺖ ﺑﻮد ﺳﻮدای ﺗﻮ
ﺗﻮ دهﯽ ﺑﻮﺳﻪ هﻤﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﮓ ﺧﻮﯾﺶ
ﻣﻦ دهﻢ ﺑﻮﺳﻪ هﻤﯽ ﺑﺮ ﭘﺎی ﺗﻮ
ﮔﺮ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﮔﻪ ﮔﮫﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ
ﺗﻮﺑﻪی او ﺑﺸﮑﻨﺪ ﻟﺒﮫﺎی ﺗﻮ
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ای ﻣﻮﻧﺲ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ
ﺧﻮﺷﺘﺮ ز ﺟﮫﺎن ﺟﺎن وﺻﺎل ﺗﻮ
ﺟﺎﻧﮫﺎی ﻣﻘﺪس ﺧﺮدﻣﻨﺪان
ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ زﻟﻒ و ﺧﺎل ﺗﻮ
ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺪﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻦ
ﭼﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ دﻟﺒﺮی هﻤﺎل ﺗﻮ
ﮔﺮ ﺻﻮرت ﻋﺸﻖ و ﺣﺴﻦ ﮐﺲ ﺑﯿﻨﺪ
آن ﻣﺜﻞ ﻣﻨﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ
ﻟﯿﮑﻦ ﭼﮑﻨﻢ ﭼﻮ آﯾﺪم ﺧﻮﺷﺘﺮ
از ﺣﺎل ﺟﮫﺎن هﻤﻪ ﻣﺤﺎل ﺗﻮ
هﺮ ﭼﻨﺪ هﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﮕﺪل ﺑﺎﺷﻢ
از ﺗﯿﺮ دو ﭼﺸﻢ ﺑﺪ ﺳﮕﺎل ﺗﻮ
ﺧﺮﺳﻨﺪ ﺷﻮم ﭼﻮ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﯾﮏ ره
ای ﺧﺴﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﺣﺎل ﺗﻮ
هﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻮال ﻋﺸﻮهات داﯾﻢ
وان ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ در ﺟﻮال ﺗﻮ
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ﭼﻮن ﺳﺨﻦ زان زﻟﻒ و رخ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﮕﻮ از ﮐﻔﺮ و دﯾﻦ
زان ﮐﻪ هﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ دو رﻧﮓ آﻣﺪ ﻧﻪ آن ﻣﺎﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ زﻟﻔﯿﻦ او ﭘﯿﮑﺎر داراﻟﻀﺮب ﮐﻔﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ رﺧﺴﺎن او ﺑﯽﺷﺎه داراﻟﻤﻠﮏ دﯾﻦ
ﺧﻮد ز رﻧﮓ زﻟﻒ و ﻧﻮر روی او ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻨﺪ
ﮐﻔﺮ ﺧﺎﻟﯽ از ﮔﻤﺎن و دﯾﻦ ﺟﻤﺎﻟﯽ از ﯾﻘﯿﻦ
ﺧﺎﮐﭙﺎی و ﺧﺎر راهﺶ دﯾﺪه را و دﺳﺖ را
ﺗﻮده ﺗﻮده ﺳﻨﺒﻠﺴﺖ و دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﮐﻮی اﻧﺪر ﺧﺮاﻣﺪ آن ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ ز ﻟﻄﻒ
ﭘﺎی آن ﺑﺖ ز آﺳﺘﺎن ﭼﻮن دﺳﺖ ﻣﻮﺳﯽ ز آﺳﺘﯿﻦ
ﭼﻮن ﻧﻘﺎب از رخ ﺑﺮاﻧﺪازد ز ﺧﺎﺗﻮﻧﺎن ﺧﻠﺪ
ﺑﺎﻧﮓ ﺑﺮﺧﯿزد ﮐﻪ :هﯿﻦ ای آﻓﺮﯾﻨﺶ آﻓﺮﯾﻦ
ﻟﻌﺒﺖ ﭼﯿﻦ ﺧﻮاﻧﺪم او را و ﺑﺪ ﺧﻮاﻧﺪم ﻧﻪ ﻧﯿﮏ
ﻻﺟﺮم زﯾﻦ ﺷﺮم ﺷﺪ روﯾﻢ ﭼﻮ زﻟﻔﺶ ﭘﺮ ز ﭼﯿﻦ
ﻟﻌﺒﺖ ﭼﯿﻦ ﭼﻮن ﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪ آن ﻧﮕﺎری را ﮐﻪ هﺴﺖ
زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﻦ از دو زﻟﻔﺶ ﺻﺪهزار ار ﺗﻨﮓ ﭼﯿﻦ
ﺧﻮد ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﮕﺬار و اﻧﺼﺎﻓﻢ ﺑﺪه
ﮐﺎﻓﺮی ﻧﺒﻮد ﭼﻨﺎﻧﯽ را ﺻﻔﺖ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ
ﺧﻂ او را ﮔﺮ ﺗﻮ ﺧﻂ ﺧﻮاﻧﯽ ﺧﻄﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ
آن ﻣﮕﺮ دوﻟﺖ ﮔﯿﺎی ﺧﻄﻪی روحاﻻﻣﯿﻦ
آﺳﻤﺎن آن ﺧﻂ ﺑﺮ آن ﻋﺎرض ﻧﻪ ﺑﮫﺮ آن ﻧﻮﺷﺖ
ﺗﺎ ﻣﻦ و ﺗﻮ رﻧﺠﻪ دل ﮔﺮدﯾﻢ و آن ﺑﺖ ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ
ﻟﯿﮏ ﭼﻮن دﯾﺪ آﺳﻤﺎن ﮐز ﺣﺴﻦ او ﭼﻮن آﻓﺘﺎب
راﻣﺶ و آراﻣﺶ و آراﯾﺸﺴﺖ اﻧﺪر زﻣﯿﻦ
ﺣﺴﻦ را ﺑﺮ ﭼﮫﺮهی او ﺑﻨﺪه ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺖ
آﺳﻤﺎن از ﻣﺸﮏ ﺑﺮ ﮔﺮدش ﺻﻼحاﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
از دو ﯾﺎﻗﻮﺗﺶ دو ﭼﯿز ﻃﺮﻓﻪ ﯾﺎﺑﻢ در دو ﺣﺎل
ﭼﻮن ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺧﻤﺶ ﮔﺮدد ﻧﮕﯿﻦ
دل ﭼﻮ ز آن ﻟﺐ دور ﻣﺎﻧﺪ ﮔﺮ ﺑﺴﻮزد ﮔﻮ ﺑﺴﻮز
ﻣﻮم را ز آﺗﺶ ﭼﻪ ﭼﺎره ﭼﻮن ﺟﺪا ﺷﺪ ز اﻧﮕﺒﯿﻦ
هﺮ زﻣﺎن ﮔﻮﯾﯽ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﮐﯿﺴﺖ ﺧﯿز اﻧﺪر ﻧﮕﺮ
هﻢ ﺳﻨﺎ و هﻢ ﺳﻨﺎﯾﯽ را در آن ﺻﻮرت ﺑﺒﯿﻦ
ﺧﻮد ﺳﻨﺎﯾﯽ او ﺑﻮد ﭼﻮن ﺑﻨﮕﺮی زﯾﺮا ﺑﺮ اوﺳﺖ
ﻟﺐ ﭼﻮ ﺑﺎﻗﺎﻣﺖ اﻟﻒ اﺑﺮو ﭼﻮ ﻧﻮن دﻧﺪان ﭼﻮ ﺳﯿﻦ
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ای ﻣﺎه ﻣﺎهﺎن ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ ای ﺷﺎه ﺷﺎهﺎن ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ
ﭘﻨﺪت ﺳزای ﺑﻨﺪ ﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﻧﮕﯿﺮی ﭘﻨﺪ ازﯾﻦ
ﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن از ﮐﺸﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻋﺎدت ﻣﮑﻦ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺸﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﮑﻦ ﯾﮑﭽﻨﺪ ازﯾﻦ
ﺑﺎ روی ﺧﻮب و ﺧﻮی ﺑﺪ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
اﯾﻦ ﺧﻮی ﺑﺪ در ﺗﻮ رﺳﺪ ﺑﮕﺮﯾز ای دﻟﺒﻨﺪ ازﯾﻦ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﺒﺮ آوری ﭼﻮن ﻋﺎﻗﺒﺖ را ﺑﻨﮕﺮی
ﺗﺮﺳﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮری ای ﯾﺎر ﺑﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازﯾﻦ
اول ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺑﺮدهام ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ از ﻏﻢ ﺧﻮردهام
زان ﺻﺪ ﯾﮑﯽ ﻧﺸﻤﺮدهام آﺧﺮ ﺷﻮی ﺧﺮﺳﻨﺪ ازﯾﻦ
ای هﻮش و ﺟﺎن ﺑﯽهﺸﺎن ﺟﺎن و دل ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺸﺎن
از ﺟﺎن ﻣﺎ ﭼﺪ هﯽ ﻧﺸﺎن روزی اﮔﺮ ﭘﺮﺳﻨﺪ ازﯾﻦ
از ﺟﻮر ﺗﺴﺖ اﻧﺪر دﻋﺎ دﺳﺖ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ هﻮا
از وی وﻓﺎ از ﺗﻮ ﺟﻔﺎ آﺧﺮ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ
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ای ﻣﺎه ﻣﺎهﺎن ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ ای ﺷﺎه ﺷﺎهﺎن ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ
ﭘﻨﺪت ﺳزای ﺑﻨﺪ ﮔﺸﺖ آﺧﺮ ﻧﮕﯿﺮی ﭘﻨﺪ ازﯾﻦ
ﮔﺸﺘﯽ ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن از ﮐﺸﯽ ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻮد اﯾﻦ ﺳﺮﮐﺸﯽ
ﻋﺎدت ﻣﮑﻦ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺸﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﺑﮑﻦ ﯾﮑﭽﻨﺪ ازﯾﻦ
ﺑﺎ روی ﺧﻮب و ﺧﻮی ﺑﺪ از ﺗﻮ ﮐﺴﯽ ﮐﯽ ﺑﺮﺧﻮرد
اﯾﻦ ﺧﻮی ﺑﺪ در ﺗﻮ رﺳﺪ ﺑﮕﺮﯾز ای دﻟﺒﻨﺪ ازﯾﻦ
ﺗﺎ ﮐﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﺒﺮ آوری ﭼﻮن ﻋﺎﻗﺒﺖ را ﺑﻨﮕﺮی
ﺗﺮﺳﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮری ای ﯾﺎر ﺑﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ازﯾﻦ
اول ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺑﺮدهام ﺻﺪ ﺿﺮﺑﻪ از ﻏﻢ ﺧﻮردهام
زان ﺻﺪ ﯾﮑﯽ ﻧﺸﻤﺮدهام آﺧﺮ ﺷﻮی ﺧﺮﺳﻨﺪ ازﯾﻦ
ای هﻮش و ﺟﺎن ﺑﯽهﺸﺎن ﺟﺎن و دل ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺸﺎن
از ﺟﺎن ﻣﺎ ﭼﺪ هﯽ ﻧﺸﺎن روزی اﮔﺮ ﭘﺮﺳﻨﺪ ازﯾﻦ
از ﺟﻮر ﺗﺴﺖ اﻧﺪر دﻋﺎ دﺳﺖ ﺳﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮ هﻮا
از وی وﻓﺎ از ﺗﻮ ﺟﻔﺎ آﺧﺮ ﻧﮕﻮﯾﯽ ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ
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ﺳﺎﻗﯿﺎ ﺑﺮﺧﯿز و ﻣﯽ در ﺟﺎم ﮐﻦ
در ﺧﺮاﺑﺎت ﺧﺮاب آرام ﮐﻦ
آﺗﺶ ﻧﺎﭘﺎﮐﯽ اﻧﺪر ﭼﺮخ زن
ﺧﺎک ﺗﯿﺮه ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﺎم ﮐﻦ
ﺻﺤﺒﺖ زﻧﺎر ﺑﻨﺪان ﭘﯿﺸﻪﮔﯿﺮ
ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ آذرﻓﺎم ﮐﻦ
ﺑﺎ ﻣﻐﺎن اﻧﺪر ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﺎده ﺧﻮر
دﺳﺖ ﺑﺎ زردﺷﺘﯿﺎن در ﺟﺎم ﮐﻦ
ﭼﻮن ﺗﺮا ﮔﺮدون ﮔﺮدان رام ﮐﺮد
ﻣﺮﮐﺐ ﻧﺎراﺳﺘﯽ را رام ﮐﻦ
ﻧﺎم رﻧﺪی ﺑﺮ ﺗﻦ ﺧﻮد ﮐﻦ درﺳﺖ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﻻاﺑﺎﻟﯽ ﻧﺎم ﮐﻦ
ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ را ﮔﺮ هﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪت ﮐﺎم
ﭼﻮن ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻣﻔﻠﺲ ﺧﻮدﮐﺎم ﮐﻦ
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ﻏﺮﯾﺐ و ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﻦ
ﺑﻪ ﻧزد ﻋﺎﺷﻘﺎن ﯾﮏ ﺷﺐ ﮔﺬر ﮐﻦ
ﺑﺒﯿﻦ آن روی زرد و ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎن
ز ﺑﺪ ﻋﮫﺪی دل ﺧﻮد را ﺧﺒﺮ ﮐﻦ
ﺗﺮا رﺧﺼﺖ ﮐﻪ داد ای ﻣﮫﺮ ﭘﺮور
ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن زﯾﺮ و زﺑﺮ ﮐﻦ
ﻧﻪ ﺑﺲ ﮐﺎرﯾﺴﺖ ﮐﺸﺘﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎن را
ﺑﺮو ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮ و ﮐﺎر دﮔﺮ ﮐﻦ
ﺳﻨﺎﯾﯽ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮد هﺠﺮان
ﺗﻮ ﻧﺎﻣﺶ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺴﺘﻪ ﺟﮕﺮ ﮐﻦ
وﻟﯿﮑﻦ ﭼﻮن ﺳﺤﺮﮔﺎهﺎن ﺑﻨﺎﻟﺪ
ز آه او ﺳﺤﺮﮔﺎهﺎن ﺣﺬر ﮐﻦ
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ﺟز ﺑﺮای دﯾﺪﻧﺖ دﯾﺪه ﻣﺒﺎد
روﺷﻨﺎﯾﯽ دﯾﺪهی ﺑﯿﻨﺎی ﻣﻦ
ﺟﺎن و دل ﮐﺮدم ﻓﺪای ﻣﮫﺮ ﺗﻮ
ﺧﺎک ﭘﺎﯾﺖ ﺑﺎد ﺳﺮ ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣﻦ
از هﻤﻪ ﺧﻠﻘﺎن دﻻراﻣﻢ ﺗﻮﯾﯽ
ای ﻟﻄﯿﻒ ﭼﺎﺑﮏ زﯾﺒﺎی ﻣﻦ
ﭼﻮن ﻗﻀﯿﺐ ﺧﯿزران ﮔﺸﺘﻢ ﻧزار
در ﻏﻤﺖ ای ﺧﯿزران ﺑﺎﻻی ﻣﻦ
رﺣﻤﺖ آری ﺑﺮ ﻣﻦ و دﺳﺘﻢ ﮔﺮی
ﮔﺮ ﻧﯿﺎری رﺣﻢ ﺑﺮ ﻣﻦ وای ﻣﻦ
زار ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ ز درد ﻋﺸﻖ زار
زان ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﻮ ﻧﺸﻨﻮی آوای ﻣﻦ
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ﺧﯿز ای ﺑﺖ و در ﮐﻮی ﺧﺮاﺑﯽ ﻗﺪﻣﯽ زن
ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺳﺮ اﯾﻦ راه دﻣﯽ زن
ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﯾﺪ ز ﺗﻔﺮﯾﺪ رهﯽ ﺳﺎز
در ﺑﺎدﯾﻪی هﺠﺮ ز ﺣﯿﺮت ﻋﻠﻤﯽ زن
ﺑﺮ هﺮ ﭼﻪ ﺗﺮا ﻧﯿﺴﺖ ز ﺑﮫﺮش ﻣﺒﺮ اﻧﺪه
وز هﺮ ﭼﻪ ﺗﺮا هﺴﺖ ز اﺳﺒﺎب ﮐﻤﯽ زن
ﺟﻤﻊ آر هﻤﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﮫﺪت
ﺑﺮ ذات دﻋﺎوی ز ﻣﻌﺎﻧﯽ رﻗﻤﯽ زن
از ﻋﻠﻢ و اﺷﺎرات و ﻋﺒﺎرات ﺣﺬر ﮐﻦ
وز زهﺪ و ﮐﺮاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ زن
از ﮐﻔﺮ و ز ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﮕﻮ هﯿﭻ ﺳﺨﻦ ﻧﯿز
ﭘﯿﺮاﻣﻦ ﺧﻮد زﯾﻦ دو ﺧﻄﺮهﺎ ﺣﺮﻣﯽ زن
ﭼﻮن ﻓﺮد ﺷﺪی زﯾﻦ هﻤﻪ اﺣﻮال ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ
در ﺷﺎهﺮه ﻓﻘﺮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺪﻣﯽ زن
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ﺧﯿز ای ﺑﺖ و در ﮐﻮی ﺧﺮاﺑﯽ ﻗﺪﻣﯽ زن
ﺑﺎ ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن ﺳﺮ اﯾﻦ راه دﻣﯽ زن
ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺠﺮﯾﺪ ز ﺗﻔﺮﯾﺪ رهﯽ ﺳﺎز
در ﺑﺎدﯾﻪی هﺠﺮ ز ﺣﯿﺮت ﻋﻠﻤﯽ زن
ﺑﺮ هﺮ ﭼﻪ ﺗﺮا ﻧﯿﺴﺖ ز ﺑﮫﺮش ﻣﺒﺮ اﻧﺪه
وز هﺮ ﭼﻪ ﺗﺮا هﺴﺖ ز اﺳﺒﺎب ﮐﻤﯽ زن
ﺟﻤﻊ آر هﻤﻪ ﺗﻔﺮﻗﻪی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﮫﺪت
ﺑﺮ ذات دﻋﺎوی ز ﻣﻌﺎﻧﯽ رﻗﻤﯽ زن
از ﻋﻠﻢ و اﺷﺎرات و ﻋﺒﺎرات ﺣﺬر ﮐﻦ
وز زهﺪ و ﮐﺮاﻣﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ زن
از ﮐﻔﺮ و ز ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﮕﻮ هﯿﭻ ﺳﺨﻦ ﻧﯿز
ﭘﯿﺮاﻣﻦ ﺧﻮد زﯾﻦ دو ﺧﻄﺮهﺎ ﺣﺮﻣﯽ زن
ﭼﻮن ﻓﺮد ﺷﺪی زﯾﻦ هﻤﻪ اﺣﻮال ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ
در ﺷﺎهﺮه ﻓﻘﺮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺪﻣﯽ زن
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ﺑﯽ ﺗﻮ ای آرام ﺟﺎﻧﻢ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
ﭼﻮن ﺗﻮ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
هﺮ زﻣﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ دل در ﻣﮫﺮ دﯾﮕﺮ ﯾﺎر ﺑﻨﺪ
ﭘﺎدﺷﺎهﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
داﺷﺘﯽ در ﺑﺮ ﻣﺮا اﮐﻨﻮن هﻤﺎن ﺑﺮ در زدی
ﭼﻮن ز ﻣﻦ ﺳﯿﺮ آﻣﺪی رﻓﺘﻢ ﮔﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ور ﺑﺮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺖ ﻓﺮﻣﺎن رواﺳﺖ
ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﻢ ور ﺑﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
هﺮ ﺷﺒﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮن ﺧﻮد ﺑﺮﯾزم در ﻓﺮاق
ﺑﺎز ﮔﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﺟﮫﺎن و آن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
ﺑﻮدم اﻧﺪر وﺻﻞ ﺗﻮ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان روزﮔﺎر
ﭼﻮن ﻓﺮاق آﻣﺪ ﮐﻨﻮن ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
هﺴﺖ آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ در ﻟﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮ
ﺑﯽ ﻟﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﻮ ﻣﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺗﺎ ﺳﻮﺧﺘﻢ در ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﭘﺲ ﮐﻨﻮن ﺑﯽ روی ﺧﻮﺑﺖ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
هﻢ ﻗﻀﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ از ﺗﻮ در هﺠﺮم ﻓﮑﻨﺪ
دﻟﺒﺮا ﻣﻦ دﻓﻊ ﺣﮑﻢ آﺳﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
ﺑﺮ ﺟﮫﺎن وﺻﻞ ﺑﺎری ﺑﻨﺪه را ﻣﻨﺸﻮر ده
ﺗﺎت ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن رواﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
ﻣﻦ ﭼﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﻣﺎﻧﺪهام اﻧﺪر ﻏﻢ دﯾﺪار ﺗﻮ
هﯿﭻ داﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﻼج ﻟﻦ ﺗﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺧﻀﺮ ﭘﯿﻤﺒﺮ هﺴﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﺨﺮ ﻣﺮا
ﭼﺎره و درﻣﺎن آب زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
ﻣﺮ ﻣﺮا ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮان را ﻧزﯾﺒﺪ ﻋﺎﺷﻘﯽ
ﭘﯿﺮ ﮔﺸﺘﯿﻢ در هﻮای ﺗﻮ ﺟﻮاﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ
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از ﻋﺸﻖ ﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﮐﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻢ
ﺷﻮرﯾﺪه ﺗﻨﻢ ﻋﺎﺷﻖ و ﺳﺮﻣﺴﺖ و ﺟﻮاﻧﻢ
از ﺑﮫﺮ ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن آن ﯾﺎر ﺟﻔﺎ ﺟﻮی
دل ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭘﻮﯾﻨﺪه ﺷﺐ و روز دواﻧﻢ
ﺑﺎ ﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺶ
ﻧﻪ ﻧﯿز ﮐﺴﯽ داﻧﺪ اﯾﻦ راز ﻧﮫﺎﻧﻢ
ده ﺳﺎل ﻓزوﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺘﻨﻪی اوﯾﻢ
ﻋﻤﺮی ﺳﭙﺮی ﮔﺸﺖ ﻣﻦ اﻧﺪوه ﺧﻮراﻧﻢ
از ﺑﺲ ﮐﻪ هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ دﯾﺪار ﻓﻼن را
ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﯾﺎر ﻓﻼﻧﻢ
از ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻧﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪهی ﻧﺎﻟﻢ
وز ﻣﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﻮﯾﻢ ﭼﻮن ﻣﻮی ﻧﻮاﻧﻢ
ای وای ﻣﻦ ار ﻣﻦ ز ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺑﻤﯿﺮم
وی وای ﻣﻦ ار ﻣﻦ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻤﺎﻧﻢ
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ﺑﻪ دردم ﺑﻪ دردم ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ دارم
ﮐز آن ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﮫﯽ ﺷﺪ ﮐﻨﺎرم
ﺑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ
ﺑﭙﯿﻮﺳﺖ هﺠﺮش ﺑﻪ ﻏﻢ روزﮔﺎرم
ﮐﻪ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﭼﮕﻮﻧﺴﺖ ﺑﯽ ﺗﻮ
ﮐﻪ داﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮫﺎ هﻤﯽ ﭼﻮن ﮔﺬارم
ﺧﯿﺎﻟﺶ رﺑﻮدﺳﺖ ﺧﻮاب از دو ﭼﺸﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ ﺑﺎﯾﺪ هﻤﯽ اﺳﺘﻮارم
ز ﻣﻦ ﺑﺮد ﻧﺮﻣﮏ هﻤﯽ هﻮﺷﯿﺎری
ﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻏﻢ او ﻧﻪ ﺑﺲ هﻮﺷﯿﺎرم
اﮔﺮ ﻏﻤﮕﻨﺎن را ﻏﻢ اﻧﺪر دل آﻣﺪ
ﭼﺮا ﻏﻤﮕﻨﻢ ﻣﻦ ﭼﻮ ﻣﻦ دل ﻧﺪارم
ﭼﻮن آن ﮔﻮهﺮ ﭘﺎک از ﻣﻦ ﺟﺪا ﺷﺪ
ﺳزد ﮔﺮ ﻣﻦ از ﭼﺸﻢ ﯾﺎﻗﻮت ﺑﺎرم
وﮔﺮ ﻣﻦ ﻧﭙﺎﯾﻢ ﺑﻪ آزاد ﻣﺮدی
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﻣﺮدم ﮐﻪ ﭼﻮن ﺑﯽ ﻗﺮارم
هﻤﯽ داد ﻧﺪهﺪ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﮫﺎن را
اﮔﺮ داد دادی ﻧﺮﻓﺘﯽ ﻧﮕﺎرم
ﭼﻮ ﻣﻦ ﯾﺎدﮔﺎرش دل راد دارم
دهﺪ هﺠﺮ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎن زﯾﻨﮫﺎرم
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ﺻﻨﻤﺎ ﺗﺎ ﺑزﯾﻢ ﺑﻨﺪهی دﯾﺪار ﺗﻮام
ﺑﺘﻦ و ﺟﺎن و دل دﯾﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﺗﻮام
ﺗﻮ ﻣﻪ و ﺳﺎل ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آزار ﻣﻨﯽ
ﻣﻦ ﺷﺐ و روز ﺟﮕﺮ ﺧﺴﺘﻪ ز آزار ﺗﻮام
ﮔﺮ ﭼﻪ از ﺟﻮر ﺗﻮ ﺳﯿﺮ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺑزﯾﻢ
ﺑﮑﺸﻢ ﺟﻮر ﺗﻮ زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮام
زان ﻧﮑﺮدی ﺗﻮ هﻤﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺮا
آﮔﮫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﺧﺘﻪی زار ﺗﻮام
ﮔﺮ ﭼﻪ آراﯾﺶ ﺧﻮﺑﺎن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل
ﺑﻪ ﺳﺮ ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﻦ آراﯾﺶ ﺑﺎزار ﺗﻮام
ﻧﻪ ﻋﺠﺐ ﮔﺮ ﺑﮑﺸﻢ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﺗﺮا
زان ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﯿﻔﺘﻪی ﺧﻮﺑﯽ دﯾﺪار ﺗﻮام
دزد ﺷﺒﺮو ﻣﻨﻢ ای دﻟﺒﺮ اﻧﺪر ﻏﻢ ﺗﻮ
ﭼﻮن ﺳﻨﺎﯾﯽ ز ﭘﯽ وﺻﻞ ﺗﻮ ﻋﯿﺎر ﺗﻮام
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺸﺎق دل آﺳﻮدهی ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﻨﺪ
ﻣﻦ هﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ دل آزردهی ﮔﻔﺘﺎر ﺗﻮام
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ﺑﺮﻧﺪارم دل ز ﻣﮫﺮت دﻟﺒﺮا ﺗﺎ زﻧﺪهام
ور ﭼﻪ آزادم ﺗﺮا ﺗﺎ زﻧﺪهام ﻣﻦ ﺑﻨﺪهام
ﻣﮫﺮ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﺎن ﻣﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮔﺸﺖ اﻧﺪر ازل
ﻧﯿﺴﺖ روی رﺳﺘﮕﺎری زو ﻣﺮا ﺗﺎ زﻧﺪهام
از هﻮای هﺮ ﮐﻪ ﺟز ﺗﻮ ﺟﺎن و دل ﺑزدودهام
وز وﻓﺎی ﺗﻮ ﭼﻮ ﻧﺎر از ﻧﺎردان آﮔﻨﺪهام
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎ دﻟﺒﺮا ﺑﮕزﯾﺪهام
ﺧﻮاﺟﮕﯽ در راه ﺗﻮ در ﺧﺎک راه اﻓﮕﻨﺪهام
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﺪم درج ﻣﺮوارﯾﺪ ﺧﻨﺪان ﺗﺮا
ﺑﺲ ﻋﻘﯿﻘﺎ ﮐز درﯾﻎ از دﯾﺪه ﺑﭙﺮاﮐﻨﺪهام
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮ ﻟﺸﮕﺮ اﻧﺪوه ﺗﻮ ﺑﮕﺸﺎد دﺳﺖ
از ﺻﻼح و ﻧﯿﮑﻨﺎﻣﯽ دﺳﺘﮫﺎ ﺑﻔﺸﺎﻧﺪهام
دﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺪ از اول ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ آﻣﺪم
ﮐﻢ زدم ﺗﺎ ﻻﺟﺮم در ﺷﺸﺪره درﻣﺎﻧﺪهام
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ای ﺳﺎﻗﯽ ﺧﯿز و ﭘﺮ ﮐﻦ آن ﺟﺎم
ﮐﺎﻓﺘﺎده دﻟﻢ ز ﻋﺸﻖ در دام
ﺗﺎ ﺟﺎم ﮐﻨﻢ ز دﯾﺪه ﺧﺎﻟﯽ
وز ﺧﻮن دو دﯾﺪه ﭘﺮ ﮐﻨﻢ ﺟﺎم
اﯾﺎم ﭼﻮ ﻣﺎ ﺑﺴﯽ ﻓﺮو ﺑﺮد
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺑﻨﺪﯾﻢ دل در اﯾﺎم
ﺧﯿزﯾﻢ و روﯾﻢ از ﭘﺲ ﯾﺎر
ﮔﯿﺮﯾﻢ دو زﻟﻒ آن دﻻرام
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺠﺎور ﺧﺮاﺑﺎت
ﭼﻨﺪان ﺑﺨﻮرﯾﻢ ﺑﺎدهی ﺧﺎم
ﮐز ﻣﺴﺘﯽ و ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻧﺪاﻧﯿﻢ
ﮐﺎﻧﺪر ﮐﻔﺮﯾﻢ ﯾﺎ در اﺳﻼم
ﮔﺮ دی ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺧﺎﺻﮕﺎﻧﯿﻢ
اﻣﺮوز ﺷﺪﯾﻢ ﺟﻤﻠﮕﯽ ﻋﺎم
اﻣﺮوز زﻣﺎﻧﻪ ﺧﻮش ﮔﺬارﯾﻢ
ﺗﺎ ﻓﺮدا ﭼﻮن ﺑﻮد ﺳﺮاﻧﺠﺎم
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ﺗﺎ ﺟﮫﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺨﻮاهﻢ در ﺟﮫﺎن هﺠﺮان ﻋﺸﻖ
ﻋﺎﺷﻘﻢ ﺑﺮ ﻋﺸﻖ و هﺮﮔز ﻧﺸﮑﻨﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻋﺸﻖ
ﺗﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﮫﺎن
ﻧﺎم ﻣﻦ ﺑﺎدا ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﻮان ﻋﺸﻖ
ﺧﻂ ﻗﻼﺷﯽ ﭼﻮ ﻋﺸﻖ ﻧﯿﮑﻮان ﺑﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﻨﺪ
ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﻧﮫﻢ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﺸﻖ
در ﻣﯿﺎن ﻋﺸﻖ ﺣﺎﻟﯽ دارم ارداﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﮏ
ﺟﺎن ﺑﺮاﻓﺸﺎﻧﻢ هﻤﯽ از ﺧﺮﻣﯽ ﺑﺮ ﺟﺎن ﻋﺸﻖ
در ﺧﻢ ﭼﻮﮔﺎن زﻟﻒ دﻟﺒﺮان اﻧﺪاﺧﺖ دل
هﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺑﺎن ﺳﻮاری ﮐﺮد در ﻣﯿﺪان ﻋﺸﻖ
ﻣﻦ درﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﺳﻮاری ﮐﺮدهام ﺗﺎ ﻻﺟﺮم
ﮐﺮدهام دل هﻤﭽﻮ ﮔﻮی اﻧﺪر ﺧﻢ ﭼﻮﮔﺎن ﻋﺸﻖ
در ﺟﮫﺎن ﺑﺮهﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺷﺪ ﺑﺖ دﻟﺪار ﻣﻦ
ﺗﺎ ﺷﺪ او ﺑﺮهﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻦ ﺷﺪم ﺑﺮهﺎن ﻋﺸﻖ
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دوش ﺗﺎ روز ﻣﻦ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﻮدم ﺑﻪ ﺧﺮوش
ﺗﻮ ﭼﻪ داﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد از ﻏﻢ ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ دوش
ﻣﯽ زدم آب ﺻﺒﻮری زد و دﯾﺪه ﺑﺮ دل
ﭼﻮن دل از آﺗﺶ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺑﺮآوری ﺟﻮش
ﮔﺎه ﭼﻮن ﻧﺎی ﺑﺪم از ﻏﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ
ﮔﺎه ﺑﻮدم ﭼﻮ ﮐﻤﺎﻧﭽﻪ ز ﻓﺮاﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮوش
هﺮ ﺷﺒﻢ وﻋﺪه دهﯽ ﮐﺎﯾﻢ و ﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ
ﭼﻨﺪ ازﯾﻦ ﻋﺸﻮه ﺧﺮم ﻣﻦ ز ﺗﻮ ای ﻋﺸﻮه ﻓﺮوش
هﻢ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﯾﺎد ﻟﺐ ﻧﻮﺷﯿﻨﺖ
هﺮ ﭼﻪ در ﻋﺎﻟﻢ زهﺮﺳﺖ ﺗﻮان ﮐﺮدن ﻧﻮش
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اﻻ ای دﻟﺮﺑﺎی ﺧﻮش ﺑﯿﺎ ﮐﺎﻣﺪ ﺑﮫﺎری ﺧﻮش
ﺷﺮاب ﺗﻠﺦ ﻣﺎ را ده ﮐﻪ هﺴﺖ اﯾﻦ روزﮔﺎری ﺧﻮش
ﺳزد ﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ دﯾﺪارت ﺑﯿﺎراﯾﯿﻢ ﻣﺠﻠﺲ را
ﭼﻮ ﺷﺪ آراﺳﺘﻪ ﮔﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻮی ﻧﻮﺑﮫﺎری ﺧﻮش
هﻤﯽ ﺑﻮﯾﯿﻢ هﺮ ﺳﺎﻋﺖ هﻤﯽ ﻧﻮﺷﯿﻢ هﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﮔﻞ اﻧﺪر ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﻣﻞ اﻧﺪر ﻣﺮﻏزاری ﺧﻮش
ﮔﮫﯽ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﭼﻮن آﺗﺶ ﻣﯽ ﺻﺎﻓﯽ
ﮔﮫﯽ در وﺻﻒ ﺗﻮ ﺧﻮاﻧﯿﻢ ﺷﻌﺮ آﺑﺪاری ﺧﻮش
ﮐﻨﻮن در اﻧﺘﻈﺎر ﮔﻞ ﺳﺮاﯾﺪ هﺮ ﺷﺒﯽ ﺑﻠﺒﻞ
ﻏزﻟﮫﺎی ﻟﻄﯿﻒ ﺧﻮش ﺑﻪ ﻧﻐﻤﻪهﺎی زاری ﺧﻮش
ﺷﻮد ﺻﺤﺮا هﻤﻪ ﮔﻠﺸﻦ ﺷﻮد ﮔﯿﺘﯽ هﻤﻪ روﺷﻦ
ﭼﻮ ﺧﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺎﻟﯽ و ﺑﺎد ﻣﺸﮑﺒﺎری ﺧﻮش
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دﻟﻢ ﺑﺮد آن دﻻراﻣﯽ ﮐﻪ در ﭼﺎه زﻧﺨﺪاﻧﺶ
هزاران ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮﺳﺖ ﭘﯿﺪا در ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ
ﭘﺮﯾﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن دﯾﻮﺳﺖ ﺑﺮ رﺧﺴﺎر زﻟﻔﯿﻨﺶ
زره ﻣﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﯿﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺸﺎق ﻣﮋﮔﺎﻧﺶ
ﺑﻪ ﯾﮏ دم ﻣﯽﮐﻨﺪ زﻧﺪه ﭼﻮ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﺮده را زان ﻟﺐ
دم ﻋﯿﺴﯽ ﺳﺖ ﭘﻨﺪاری ﻣﯿﺎن ﻟﻌﻞ و ﻣﺮﺟﺎﻧﺶ
ﺣﻼوت از ﺷﮑﺮ ﮐﻢ ﺷﺪ ﭼﻮ ﻗﯿﻤﺖ آورد ﻧﻮﺷﺶ
ازﯾﻦ دو ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎﻧﻢ از آن ﻟﺒﮫﺎی ﺧﻨﺪاﻧﺶ
ﻧﺪارد ﻟﺐ ﮐﺲ از ﯾﺎﻗﻮت و ﻣﺮوارﯾﺪ ﺗﺮ دﻧﺪان
ﮔﺮم ﺑﺎور ﻧﻤﯽداری ﺑﯿﺎ ﺑﻨﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺪاﻧﺶ
ﮐﻪ ﺗﺎ هﺮ ﮔﻮهﺮی ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻋﮑﺴﺶ در ﺷﺐ ﺗﺎری
ﻓﺮو رﯾزد ﭼﻮ ﻣﮫﺮ و ﻣﺎه ﺑﺮ ﯾﺎﻗﻮت ﮔﻮﯾﺎﻧﺶ
اﮔﺮ ﭘﯿﺮاهﻦ ﻣﺎهﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﮏ آﻣﺪ
از آن اﻧﺪر ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ ﺑﻮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎﻧﺶ
و ﯾﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭘﻨﺪاری ﺑﻪ ﭘﯿﺮاهﻦ هﻤﯽ هﺮ ﺷﺐ
ﻓﺮود آﯾﺪ ز ﮔﺮدون و ﺑﺮآﯾﺪ از ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﺶ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﻮهﺴﺖ و او ﭼﻮن ﻣﺎه ﺑﺮ ﮔﺮدون
ﭼﺮا هﺮ دو ﺑﻪ هﻢ ﺑﯿﻨﯿﻢ از آن رﺧﺴﺎر رﺧﺸﺎﻧﺶ
ﺑﻼ و ﻏﺎرت دﻟﮫﺎﺳﺖ آن زﻟﻔﯿﻦ او ﻟﯿﮑﻦ
هزاران دل ﭼﻮ او ﺟﻤﻌﺴﺖ در زﻟﻒ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﺶ
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ای ﻣﻦ ﻏﻼم روی ﺗﻮ ﺗﺎ در ﺗﻨﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻔﺲ
درﻣﺎن ﻣﻦ در دﺳﺖ ﺗﺴﺖ آﺧﺮ ﻣﺮا ﻓﺮﯾﺎد رس
در داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺎن ﻋﺸﻖ ﺗﻮ
در ﮐﺎروان ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺮ از ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮس
ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ز زﺷﺖ در ﻋﺸﻘﺖ ای ﺣﻮرا ﺳﺮﺷﺖ
ار ﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﻢ در ﺑﮫﺸﺖ آﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﻢ ﭼﻮن ﻗﻔﺲ
از ﻧزدت ار ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻮد ﺟﺎن دادﻧﻢ آﺳﺎن ﺑﻮد
دارم ز ﺗﻮ ﺗﺎ ﺟﺎن ﺑﻮد در دل هﻮا در ﺟﺎن هﻮس
ﭼﺸﻢ ﺑﺴﺎن ﻻﻟﻪهﺎ اﺷﮑﻢ ﺑﺴﺎن ژاﻟﻪهﺎ
هﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺲ ﻧﺎﻟﻪهﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻓﺮو ﺑﻨﺪد ﻧﻔﺲ
ای ﺑﺖ ﺷﻤﻦ ﭘﯿﺸﺖ ﻣﻨﻢ ﺟﺎﻧﻢ ﺗﻮﯾﯽ و ﺗﻦ ﻣﻨﻢ
ﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮم ﮔﺮ ﻣﻮﻣﻨﻢ ﻣﺤﺮاب ﻣﻦ روی ﺗﻮ ﺑﺲ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﯽ ﮔﺎه و ﺑﻪ ﮔﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻧﮕﻪ
زﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻢ ﺳﺎل و ﻣﻪ ﻣﯿﺪان ﻋﺸﻘﺖ را ﻓﺮس
ﮔﺮ ﺣﻮر ﺟﻨﺖ ﻓﯽاﻟﻤﺜﻞ آﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻠﻞ
ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﻧﮕزﯾﻨﻢ ﺑﺪل ﺟز ﺗﻮ ﻧﺨﻮاهﻢ هﯿﭻﮐﺲ
ﭘﺮهﯿزم از ﺑﺪﮔﻮی ﺗﻮ زان ﮐﻤﺘﺮ آﯾﻢ ﺳﻮی ﺗﻮ
ﭘﺲ ﭼﻮن ﮐﻨﻢ ﮐﺎن ﮐﻮی ﺗﻮ ﯾﮏ دم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﯽ ﻋﺴﺲ
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ﺟﻤﻊ ﺧﺮاﺑﺎﺗﯿﺎن ﺳﻮز ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﺎده ﻧﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮرﯾﺪ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮس ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ﺟز از ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺳﯿﺮت آزادﮔﺎن
در ره آزادﮔﺎن ﺻﺤﻮ و درس ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
راه ﺧﺮاﺑﺎت را ﺟز ﺑﻪ ﻣﮋه ﻧﺴﭙﺮﯾﺪ
ﻣﺮﮐﺐ ﻃﺎﻣﺎت را زﯾﻦ هﻮس ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﺸﺎق را ﻗﺒﻠﻪی رخ ﯾﺎر ﺑﺲ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻧﺪرﯾﺪ روی ﺑﻪ ﭘﺲ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺎﻓﻠﻪی ﻋﺎﺷﻘﺎن راه ز ﺟﺎن رﻓﺘﻪاﻧﺪ
ﮔﺮ ز وﻓﺎ آﮔﮫﯿﺪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮس ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
روی ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ﻣﺎ دﯾﺪن ﺳﯿﻤﺮغ را
ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮ ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻨﻮن ز آه و ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
ﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻔﺖ ﻣﺬهﺐ ﺷﯿﺮان ﻧﺮ
در ﺻﻒ آزادﮔﺎن ﻋﯿﺐ ﻣﮕﺲ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ
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روزی ﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮآﻣﺪ
ﮔﺮد از دل ﻋﺸﺎق ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮ آﻣﺪ
ﺻﺪ دﻟﺸﺪه را از ﻏﻢ او روز ﻓﺮو ﺷﺪ
ﺻﺪ ﺷﯿﻔﺘﻪ را از ﻏﻢ او ﮐﺎر ﺑﺮآﻣﺪ
رﺧﺴﺎر و ﺧﻄﺶ ﺑﻮد ﭼﻮ دﯾﺒﺎ و ﭼﻮ ﻋﻨﺒﺮ
ﺑﺎز آن دو ﺑﮫﻢ ﮐﺮد و ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮآﻣﺪ
در ﺣﺴﺮت آن ﻋﻨﺒﺮ و دﯾﺒﺎی ﻧﻮ آﯾﯿﻦ
ﻓﺮﯾﺎد ز ﺑزاز و ز ﻋﻄﺎر ﺑﺮآﻣﺪ
رﺷﮏ ﺳﺖ ﺑﺘﺎن را ز ﺑﻨﺎﮔﻮش و ﺧﻂ او
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮگ ﮔﻠﺶ ﺧﺎر ﺑﺮآﻣﺪ
آن ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾزد ﻧﻈﺮی ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺳﻮﺳﻦ و ﺷﻤﺸﺎد ز ﮔﻠزار ﺑﺮآﻣﺪ
و آن ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﻮد ﺑﻪ ﺧﻠﻮت ﺑﺮ او ﺑﺎر
ﭘﯿﺶ از ﺷﺐ ﻣﻦ ﺻﺒﺢ ز ﮐﮫﺴﺎر ﺑﺮآﻣﺪ
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هﺮ زﻣﺎن از ﻋﺸﻘﺖ ای دﻟﺒﺮ دل ﻣﻦ ﺧﻮن ﺷﻮد
ﻗﻄﺮههﺎ ﮔﺮدد ز راه دﯾﺪﮔﺎن ﺑﯿﺮون ﺷﻮد
ﮔﺮ ز ﺑﯽ ﺻﺒﺮی ﺑﮕﻮﯾﻢ راز دل ﺑﺎ ﺳﻨﮓ و روی
روی را ﺗﻦ آب ﮔﺮدد ﺳﻨﮓ را دل ﺧﻮن ﺷﻮد
ز آﺗﺶ و درد ﻓﺮاﻗﺖ اﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺲ ﻋﺠﺐ
ﮔﺮ دل ﻣﻦ ﭼﻮن ﺟﺤﯿﻢ و دﯾﺪه ﭼﻮن ﺟﯿﺤﻮن ﺷﻮد
ﺑﺎر اﻧﺪوهﺎن ﻣﻦ ﮔﺮدون ﮐﺠﺎ داﻧﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﺧﺎﺻﻪ ﭼﻮن ﻓﺮﯾﺎدم از ﺑﯿﺪاد ﺑﺮ ﮔﺮدون ﺷﻮد
در ﻏﻢ هﺠﺮان و ﺗﯿﻤﺎر ﺟﺪاﯾﯽ ﺟﺎن ﻣﻦ
ﮔﺎه ﭼﻮن ذواﻟﮑﻔﻞ ﮔﺮدد ﮔﺎه ﭼﻮن ذواﻟﻨﻮن ﺷﻮد
در دل از ﻣﮫﺮت ﻧﮫﺎﻟﯽ ﮐﺸﺘﻪام ﮐز آب ﭼﺸﻢ
هﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮگ و ﺷﺎخ و ﺑﯿﺦ او اﻓزون ﺷﻮد
ﺗﺎ ﺗﻮ در ﺣﺴﻦ و ﻣﻼﺣﺖ هﻤﭽﻨﺎن ﻟﯿﻠﯽ ﺷﺪی
ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺴﮑﯿﻨﺖ ای دﻟﺒﺮ هﻤﯽ ﻣﺠﻨﻮن ﺷﻮد
ﺧﺎک درﮔﺎه ﺗﻮ ای دﻟﺒﺮ اﮔﺮ ﮔﯿﺮد هﻮا
ﺗﻮﺗﯿﺎی ﺣﻮر و ﭼﺘﺮ ﺷﺎه ﺳﻘﻼﻃﻮن ﺷﻮد
ای ﺷﺪه ﻣﺎه ﺗﻤﺎم از ﻏﺎﯾﺖ ﺣﺴﻦ و ﺟﻤﺎل
ﭼﺎﮐﺮ از هﺠﺮان روﯾﺖ »ﻋﺎدﮐﺎﻟﻌﺮﺟﻮن« ﺷﻮد
آن دﻟﯽ ﮐز ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ دارد اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﺗﻮ
ﭼﻮن ز ﺗﻮ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮔﺮدد ﻣﺎهﺮوﯾﺎ ﭼﻮن ﺷﻮد
ﭼﻮن ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻣﺪﺣﺘﺖ ﮔﻮﯾﺪ ز روی ﺗﮫﻨﯿﺖ
ﻟﻔﻆ اﺳﺮار اﻻهﯽ در دﻟﺶ ﻣﻌﺠﻮن ﺷﻮد
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