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ﻓﮫﺮﺳﺖ و ﺷﻤﺎرش ﻏزﻟﯿﺎت ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ
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1
رﻓﺘﯽ و دل رﺑﻮدی ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﻣﺒﺘﻼ را
ﺗﺎ ﮐﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺻﺒﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ را
2
اﮔﺮ دل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽﺧﺮد هﻮای ﺗﻮ را
و ﮔﺮ ﺗﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺟﻔﺎی ﺗﻮ را
3
دﻟﻢ ﺑﺮﺑﻮد دوش آن ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ
اﮔﺮ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﯿﺮی رﻓﺘﻢ از دﺳﺖ
4
هﻤﭽﻮ ﻣﻦ وﺻﻞ ﺗﻮ را هﯿﭻ ﺳزاواری هﺴﺖ؟
ﯾﺎ ﭼﻮ ﻣﻦ هﺠﺮ ﺗﻮ را هﯿﭻ ﮔﺮﻓﺘﺎری هﺴﺖ؟
5
در ﺣﻠﻘﻪی زﻟﻒ ﺗﻮ هﺮ دل ﺧﻄﺮی دارد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮ زﻟﻔﺖ ﭘﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺮی دارد
6
هﺮ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯿﺮد ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
ﻣﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
7
اﯾﻦ ﺣﺴﻦ و آن ﻟﻄﺎﻓﺖ در ﺣﻮر ﻋﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
وﯾﻦ ﻟﻄﻒ و آن ﺣﻼوت در ﺗﺮک ﭼﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
8
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎن ﻣﯽدهﻢ از آرزوی دﯾﺪارش
ﺟﺎن ﻧﻮ داد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽدارش
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9
آﻧﭽﻪ ز ﺗﺴﺖ ﺣﺎل ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻤﺶ
ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻤﻦ ﻧﻤﯽرﺳﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن رﺳﺎﻧﻤﺶ
10
دل ز ﻏﻤﺖ زﻧﺪه ﺷﺪ ای ﻏﻢ ﺗﻮ ﺟﺎن دل
ﻧﺎم ﺗﻮ آرام ﺟﺎن درد ﺗﻮ درﻣﺎن دل
11
ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻮ هﺴﺖ در ﺿﻤﯿﺮم
ﻧﻘﺶ دﮔﺮی ﮐﺠﺎ ﭘﺬﯾﺮم
12
ای ﮔﺸﺘﻪ ﻧﮫﺎن از ﻣﻦ ﭘﯿﺪات هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ
ﺟﺎی ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ هﺮﺟﺎت هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ
13
از ﻟﻄﻒ و ﺣﺴﻦ ﯾﺎرم در ﺟﻤﻊ ﮔﻞ ﻋﺬاران
ﭼﻮن ﺑﺮ ﮔﻞ اﺳﺖ ﺷﺒﻨﻢ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﺎران
14
ای ﭘﺴﺘﻪی دهﺎﻧﺖ ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
وی زادهی زﺑﺎﻧﺖ ﻗﺪر ﮔﮫﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
15
ﺗﻮ را ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﭼﻮ ﺑﻠﺒﻞ ﻣﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن را
ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﭼﺮا داری ﭼﻮ ﮐﻮدک ﻣﺮ دﺑﺴﺘﺎن را
16
ای ﭘﺴﺘﻪی دهﺎﻧﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ و اﻧﮕﺒﯿﻦ ﻟﺐ
ﻣﻦ ﺗﻠﺦ ﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺴﺮت ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺐ
17
ای ﭼﻮ ﻓﺮهﺎد دﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻟﺒﺖ
ﻣﺴﺘﯽ اﻣﺸﺒﻢ از ﺑﺎدهی دوﺷﯿﻦ ﻟﺒﺖ
18
دﻟﻢ ﺑﺮﺑﻮد دوش آن ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ
اﮔﺮ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﯿﺮی رﻓﺘﻢ از دﺳﺖ
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19
دل ﺗﻨﮕﻢ و ز ﻋﺸﻖ ﺗﻮام ﺑﺎر ﺑﺮ دل اﺳﺖ
وز دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﯽ ﭼﻮ ﻣﺮا ﭘﺎی در ﮔﻞ اﺳﺖ
20
ﯾﺎر ﻣﻦ ﺧﺴﺮو ﺧﻮﺑﺎن و ﻟﺒﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮش ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮهﺎد وی اﯾﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ اﺳﺖ
21
دی ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﺧﺒﺮهﺎ دارد،
ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﯿﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮهﺎ دارد
22
ﻧﻮر رخ ﺗﻮ ﻗﻤﺮ ﻧﺪارد
ذوق ﻟﺐ ﺗﻮ ﺷﮑﺮ ﻧﺪارد
23
آه درد ﻣﺮا دوا ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﭼﺎرهی ﮐﺎرم ای ﺧﺪا ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
24
رﻓﺘﯽ و ﻧﺎم ﺗﻮ ز زﺑﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺗﻮ از دل و ﺟﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
25
ﻣﺴﺖ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎز
ور ﺑﺒﺮی ﺳﺮش ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﮔﺎز
26
ﺷﺒﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﺎﻟﻪی ﭼﻨﮕﺶ
رﺳﯿﺪ از ﻏﺎﯾﺖ ﺗﯿزی ﺑﻪ ﮔﻮش زهﺮه آهﻨﮕﺶ
27
ﺗﻨﯽ داری ﺑﺴﺎن ﺧﺮﻣﻦ ﮔﻞ
ﻋﺮق از وی روان ﭼﻮن روﻏﻦ ﮔﻞ
28
ﭼﻮ ﺑﯿﻨﺪ روی ﺗﻮ ای ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮔﻞ
ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ هزاران آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻞ
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29
از ﻋﺸﻖ دل اﻓﺮوزم ،ﭼﻮن ﺷﻤﻊ هﻤﯽ ﺳﻮزم
ﭼﻮن ﺷﻤﻊ هﻤﯽ ﺳﻮزم ،از ﻋﺸﻖ دل اﻓﺮوزم
30
ﺑﮕﺸﺎی ﻟﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﺑﺸﮑﻦ
ﺑﻨﻤﺎی رخ رﻧﮕﯿﻦ ﻧﺎﻣﻮس ﻗﻤﺮ ﺑﺸﮑﻦ
31
ای ﻟﺐ ﻟﻌﻠﺖ ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﻣﻦ!
وی دهﻨﺖ ﭼﺸﻤﻪی ﺣﯿﻮان ﻣﻦ
32
ﻣﺮغ دﻟﻢ ﺻﯿﺪ ﮐﺮد ﻏﻤزهی ﭼﻮن ﺗﯿﺮ او
ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﻋﺮض داد ﺣﺴﻦ ﺟﮫﺎن ﮔﯿﺮ او
33
ﺟﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺮﺷﻤﻪ دل و ﺟﺎن هﻤﯽ ﺑﺮی
دردم هﻤﯽ ﻓزاﯾﯽ و درﻣﺎن هﻤﯽﺑﺮی
34
ﺗﻮ ﻗﺒﻠﻪی دل و ﺟﺎﻧﯽ ﭼﻮ روی ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮع ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪت ﺑﺘﺎن ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ
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1
رﻓﺘﯽ و دل رﺑﻮدی ﯾﮏ ﺷﮫﺮ ﻣﺒﺘﻼ را
ﺗﺎ ﮐﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺻﺒﺮی ﮐﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ را
ﺑﺎزآ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎه ﮐﺮدﻧﺪ
ﭼﻮن ﻧﺎﺧﻦ ﻋﺮوﺳﺎن از هﺠﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﺎرا!
ای اهﻞ ﺷﮫﺮ ازﯾﻦ ﭘﺲ ﻣﻦ ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻔﺘﻢ
ﮐز ﻧﺎﻟﻪهﺎی زارم زﺣﻤﺖ ﺑﻮد ﺷﻤﺎ را
از ﻋﺸﻖ ﺧﻮب روﯾﺎن ﻣﻦ دﺳﺖ ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮدم
ﭘﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﮔﻞ ﻓﺮو ﺷﺪ در ﮐﻮی ﺗﻮ ﻗﻀﺎ را
از ﻧﯿﮑﻮان ﻋﺎﻟﻢ ﮐﺲ ﻧﯿﺴﺖ هﻤﺴﺮ ﺗﻮ
ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎی دﯾﮕﺮ ﻓﻀﻞ اﺳﺖ ﻣﺼﻄﻔﺎ را
در دور ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻮ ﺑﯽﻗﯿﻤﺘﻨﺪ ﺧﻮﺑﺎن
ﮔﻞ در رﺳﯿﺪ و ﻻﺑﺪ روﻧﻖ ﺑﺸﺪ ﮔﯿﺎ را
ای ﻣﺪﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺮدی ﻓﺮهﺎد را ﻣﻼﻣﺖ
ﺑﺎری ﺑﺒﯿﻦ و ﺗﻦ زن ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮش ﻟﻘﺎ را
ﺗﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻧﮕﺮدی ﮔﺮ ﻋﺎﻗﻠﯽ ﻣﺪد ﮐﻦ
در ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﻟﯿﻠﯽ ﻣﺠﻨﻮن ﻣﺒﺘﻼ را
ای ﻋﺸﻖ ﺑﺲ ﮐﻪ ﮐﺮدی ﺑﺎ ﻋﻘﻞ ﺗﻨﮓ ﺧﻮﯾﯽ
ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﺮﻓﺖ و اﯾﻨﮏ ﺑﺮ ﺗﻮ ﮔﺬاﺷﺖ ﺟﺎ را
ﻣﺠﺮوح هﺠﺮت ای ﺟﺎن ﻣﺮهﻢ ز وﺻﻞ ﺧﻮاهﺪ
اﯾﻦ اﺳﺖ وﺟﻪ درﻣﺎن آن درد ﺑﯽدوا را
ﻣﻦ ﺑﻨﺪهام ﺗﻮ ﺷﺎهﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ هﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻮاهﯽ
ﻣﯽﮐﻦ ،ﮐﻪ ﺑﺮ رﻋﯿﺖ ﺣﮑﻢ اﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎ را
ﮔﺮ ﮐﺮدهام ﮔﻨﺎهﯽ در ﻣﻠﮏ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺷﺎهﯽ
ﺣﺪم ﺑزن وﻟﯿﮑﻦ از ﺣﺪ ﻣﺒﺮ ﺟﻔﺎ را
از دهﺸﺖ رﻗﯿﺒﺖ دور اﺳﺖ ﺳﯿﻒ از ﺗﻮ
در ﮐﻮﯾﺖ ای ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺳﮓ ﻣﯽﮔزد ﮔﺪا را
ﺳﻌﺪی ﻣﮕﺮ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺑﻮد آﻧﮕﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻏزل ﮔﻔﺖ
»ﻣﺸﺘﺎﻗﯽ و ﺻﺒﻮری از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺖ ﯾﺎرا«
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اﮔﺮ دل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽﺧﺮد هﻮای ﺗﻮ را
و ﮔﺮ ﺗﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دل ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺟﻔﺎی ﺗﻮ را
ﺑﻪ ﯾﺎد روی ﺗﻮ ﺗﺎ زﻧﺪهام هﻤﯽ ﮔﺮﯾﻢ
ﮐﻪ آب دﯾﺪه ﮐﺸﺪ آﺗﺶ هﻮای ﺗﻮ را
ﮐﻠﯿﺪ هﺸﺖ ﺑﮫﺸﺖ ار ﺑﻪ ﻣﻦ دهﺪ رﺿﻮان
ﻧﻪ ﻣﺮدم ار ﺑﮕﺬارم در ﺳﺮای ﺗﻮ را
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن و ﺟﮫﺎﻧﻢ دهﺪ رﺿﺎی ﺗﻮ دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺗﺮک هﺮ دو ﺑﻪ دﺳﺖ آورم رﺿﺎی ﺗﻮ را
ﺑﮕﯿﺮ دﺳﺖ ﻣﻦ اﻓﺘﺎده را ﮐﻪ در ره ﻋﺸﻖ
ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﺪق ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮم وﻓﺎی ﺗﻮ را
ﭼﻪ ﺧﻮاهﯽ از ﻣﻦ دروﯾﺶ ﭼﻮن ادا ﻧﮑﻨﺪ
ﺧﺮاج هﺮ دو ﺟﮫﺎن ﻧﯿﻤﻪی ﺑﮫﺎی ﺗﻮ را
ﺑﺮون ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺸﻖ هﺮ ﭼﻪ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ
درون ﺑﺪان ﻧﺸﻮد ﻣﻠﺘﻔﺖ ﮔﺪای ﺗﻮ را
ﺳزد اﮔﺮ ﻧﺪهﺪ ﻣﮫﺮ دﯾﮕﺮی در دل
ﮐﻪ ﮐﺲ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎی ﺗﻮ را
ﻣﺮا ﺑﻼی ﺗﻮ از ﻣﺤﻨﺖ ﺟﮫﺎن ﺑﺮهﺎﻧﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﺮ ﮐﻨﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻼی ﺗﻮ را
اﮔﺮ ﭼﻪ رای ﺗﻮ در ﻋﺸﻖ ﮐﺸﺘﻦ ﻣﻦ ﺑﻮد
ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮑﺮدم ﺧﻼف رای ﺗﻮ را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم دﯾﺪه ﭼﻮ ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ
ﺑﻪ آب ﭼﺸﻢ ﺑﺸﺴﺘﯿﻢ ﺧﺎک ﭘﺎی ﺗﻮ را
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3
دﻟﻢ ﺑﺮﺑﻮد دوش آن ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ
اﮔﺮ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﯿﺮی رﻓﺘﻢ از دﺳﺖ
ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ هﺮ دو ﺑﺎ هﻢ اوﻓﺘﺎدﻧﺪ
دﻟﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺖ ،اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻪ آن ﻣﺴﺖ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ دهﺎﻧﺖ هﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ هﺴﺖ
ﺗﻮﯾﯽ آن ﺑﯽدهﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ
ﺗﻮﯾﯽ آن ﺑﯽﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ
ﺑﺠﺎﻧﻢ ﺑﻨﺪهی آزادهای ﮐﻮ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮ ﺷﺪ وز ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ رﺳﺖ
دﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ
دﻟﯽ ﮐز وی ﺑﺮﯾﺪ و در ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﮔﺪاﯾﯽ ﮐز ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺶ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﻨﺸﺴﺖ
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هﻤﭽﻮ ﻣﻦ وﺻﻞ ﺗﻮ را هﯿﭻ ﺳزاواری هﺴﺖ؟
ﯾﺎ ﭼﻮ ﻣﻦ هﺠﺮ ﺗﻮ را هﯿﭻ ﮔﺮﻓﺘﺎری هﺴﺖ؟
دﯾﺪهی دهﺮ ﺑﻪ دور ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاب
ﮐﻪ ﭼﻮ ﭼﺸﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﻓﺘﻨﻪی ﺑﯿﺪاری هﺴﺖ
ای ﺗﻤﺎﺷﺎی رﺧﺖ داروی ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺸﻖ
ﺧﺒﺮت ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﮐﻮی ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎری هﺴﺖ
هﺮ ﮐﺠﺎ دل ﺷﺪهای ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮﯾﺖ ﺑﯿﻨﻢ
ﮔﻮﯾﻢ اﻟﻤﻨﺔﻟﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎری هﺴﺖ
ﮔﺮ ﻣﻦ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﺷﻮم ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺷﯿﻔﺘﻪ در ﮐﻮی ﺗﻮ ﺑﺴﯿﺎری هﺴﺖ
هﺮ ﮐﻪ روی ﭼﻮ ﮔﻠﺖ ﺑﯿﻨﺪ داﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ
ﮐﻪ ز ﺳﻮدای ﺗﻮ در ﭘﺎی دﻟﻢ ﺧﺎری هﺴﺖ
»ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎ ﺗﻮ ﺳﺮو ﮐﺎری ﻧﯿﺴﺖ«
ﻗﺎﺿﯽ ﺷﮫﺮ ﮔﻮاهﯽ ﺑﺪهﺪ ﮐﺎری هﺴﺖ
هﺮ ﮐﻪ را ﮐﺎر ﻧﻪ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﺳﺖ
ﺗﻮ ورا هﯿﭻ ﻣﭙﻨﺪار ﮐﻪ در ﮐﺎری هﺴﺖ
ﺗﺎ زر ﺷﻌﺮ ﻣﻦ از ﺳﮑﻪی ﺗﻮ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ
هﺮ درﻣﺴﻨﮓ ﻣﺮا ﻗﯿﻤﺖ دﯾﻨﺎری هﺴﺖ
ﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﯾﺎر ﺗﻮﯾﯽ ﺑﺸﻨﻮ ،ﻟﯿﮏ
»ﻣﺸﻨﻮ ای دوﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ ﻣﺮا ﯾﺎری هﺴﺖ«
ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻧﺒﻮد ﺑﺮ ﯾﺎرت ﻗﺪری
ﮔﺮ دل و ﺟﺎن ﺗﻮ را ﻧزد ﺗﻮ ﻣﻘﺪاری هﺴﺖ
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در ﺣﻠﻘﻪی زﻟﻒ ﺗﻮ هﺮ دل ﺧﻄﺮی دارد
زﯾﺮا ﮐﻪ ﺳﺮ زﻟﻔﺖ ﭘﺮ ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺮی دارد
ﺑﺮ آﺗﺶ دل آﺑﯽ از دﯾﺪه هﻤﯽ رﯾزم
ﺗﺎ ﺑﺎد هﻮای ﺗﻮ ﺑﺮ ﻣﻦ ﮔﺬری دارد
ﻣﻦ در ﺣﺮم ﻋﺸﻘﺖ هﻤﺨﺎﻧﻪی هﺠﺮاﻧﻢ
در ﮐﻮی وﺻﺎل آﺧﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ دری دارد
ﺗﻮ زادهی اﯾﺎﻣﯽ ﻣﺮدم ﻧﺒﻮد زﯾﻦ ﺳﺎن
اﯾﻦ ﻣﺎدر دهﺮ اﻟﺤﻖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﺴﺮی دارد
از ﺗﻮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ زﯾﻦ ﭘﺲ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮم ﻣﯽدان
زﯾﺮا ﮐﻪ ﭼﻮ ﻣﻦ هﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻧﻈﺮی دارد
ﺗﻠﺨﯽ ﻏﻤﺖ ﺧﻮردم ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺨﻨﻢ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ای دوﺳﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﺎﯾﻦ ﻧﯽ ﺷﮑﺮی دارد
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻏﻤﺖ ﻧﺒﻮد ﺷﺎدی ﻧﺒﻮد آﻧﺠﺎ
اﻧﺼﺎف ﻏﻢ ﻋﺸﻘﺖ ﻧﯿﮑﻮ هﻨﺮی دارد
در ﻣﺬهﺐ دروﯾﺸﺎن ﮐﺬب اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ آن
ﮐز ﻋﺸﻖ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺪ وز ﺧﻮد ﺧﺒﺮی دارد
ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺸﺎﻗﺖ
ﭼﻮن ﻣﺮغ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮر ارﭼﻪ ﭘﺮی دارد
ﻣﻦ ﺑﻨﺪه ﺑﺴﯽ ﺑﻮدم در ﺻﺤﺒﺖ آن ﻣﺮدان
ﻋﯿﺒﻢ ﻧﺘﻮان ﮐﺮدن ﺻﺤﺒﺖ اﺛﺮی دارد
ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻣﺒﺎش ای ﺳﯿﻒ از ﺑﻮی ﮔﻞ وﺻﻠﺶ
در ﺑﺎغ اﻣﯿﺪ آﺧﺮ هﺮ ﺷﺎخ ﺑﺮی دارد
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هﺮ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯿﺮد ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
ﻣﺮد ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﻮد رﻓﺘﯽ ،از آن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ
هﺮ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻧﺮود هﯿﭻ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
در ره او ﻧﺒﻮد ﺳﻨﮓ و اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿز
ﺟز ﮔﮫﺮ از ﺳﺮ هﺮ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
ﻋﺎﺷﻖ از دﻟﺒﺮ ﺑﯽﻟﻄﻒ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﮐﺎﻣﯽ
ﺑﻠﺒﻞ از ﮔﻠﺸﻦ ﺑﯽ ﮔﻞ ﺑﻪ ﻧﻮاﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
ﺳﻌﯽ ﮐﺮدی و ﺟزا ﺟﺴﺘﯽ و ﮔﻔﺘﯽ هﺮﮔز
ﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻣزدی و ﺟزاﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
ﺳﻌﯽ ﺑﯽ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ﻓﺎﯾﺪه ﻧﺪهﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
هﺮ ﮐﻪ را هﺴﺖ ﻣﻘﺎم از ﺣﺮم ﻋﺸﻖ ﺑﺮون
ﮔﺮ ﭼﻪ در ﮐﻌﺒﻪ ﻧﺸﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
ﺗﻨﺪرﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﻧﺠﺎت اﻧﺪر ﻋﺸﻖ
اﯾﻨﺖ ﺑﯿﻤﺎر ﮐﻪ هﺮﮔز ﺑﻪ ﺷﻔﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
دﻟﺒﺮا ﭼﻨﺪ ﺧﻮهﻢ دوﻟﺖ وﺻﻠﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ
ﺧﻮد ﻣﺮا دﺳﺖ ﻃﻠﺐ ﺟز ﺑﻪ دﻋﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
ﺧﻮان ﻧﮫﺎدهﺳﺖ و ﮔﺸﺎده در و ﺑﯽ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ
ﻟﻘﻤﻪای از ﺗﻮ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
اﺑﺮ ﺑﺎرﻧﺪه و ﺗﺸﻨﻪ ﻧﺸﻮد زو ﺳﯿﺮاب
ﺷﺎه ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻄﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﺪ
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اﯾﻦ ﺣﺴﻦ و آن ﻟﻄﺎﻓﺖ در ﺣﻮر ﻋﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
وﯾﻦ ﻟﻄﻒ و آن ﺣﻼوت در ﺗﺮک ﭼﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺎهﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻪ را ﺑﺮ روی ﮔﻞ ﻧﺮوﯾﺪ
ﺟﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎن را ﺻﻮرت ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
از ﺟﺎن و دل ﻓزوﻧﯽ وز آب و ﮔﻞ ﺑﺮوﻧﯽ
ﮐﺎﯾﻦ آب و ﻟﻄﻒ هﺮﮔز در ﻣﺎء و ﻃﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ای ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﮐﺮدن ﺑﮫﺘﺮ زدﯾﻦ و دﻧﯿﺎ!
آﻧﺮا ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﺷﯽ دﻧﯿﺎ و دﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺸﺘﺎق وﺻﻠﺖ ای ﺟﺎن دل در ﺟﮫﺎن ﻧﺒﻨﺪد
اﻧﮕﺸﺘﺮی ﺟﻢ را ز آهﻦ ﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﭼﻮن داﻣﻦ ﺗﻮ ﮔﯿﺮد در ﭘﺎی ﺗﻮ ﭼﻪ رﯾزد
ﺑﯿﭽﺎرهای ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺶ در آﺳﺘﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
هﺎن ﺗﺎ ﮔﺪا ﻧﺨﻮاﻧﯽ دروﯾﺶ را اﮔﺮﭼﻪ
اﻧﺪر ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺸﻘﺶ دﻧﯿﺎ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﻧﺪر روش ﻧﺸﺎﯾﺪ ﺷﻪ را ﭘﯿﺎده ﮔﻔﺘﻦ
ﮔﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﺎط ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺳﺒﯽ ﺑزﯾﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺮده ﺷﻨﺎس دل را ﮐز ﻋﺸﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺎﻧﯽ
ﻋﻘﺮب ﺷﻤﺮ ﻣﮕﺲ را ﮐﺶ اﻧﮕﺒﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
آن ﮐﻮ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺮد اﻧﺪر ﻟﺤﺪ ﻧﺨﺴﺒﺪ
ﮔﻮر ﺷﮫﯿﺪ درﯾﺎ اﻧﺪر زﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
اﻻ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺟﺎﻧﺎن ﻣﺴﭙﺎر ﺳﯿﻒ دل را
ﮐز ﺑﮫﺮ اﯾﻦ اﻣﺎﻧﺖ ﺟﺒﺮﯾﻞ اﻣﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ
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ﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎن ﻣﯽدهﻢ از آرزوی دﯾﺪارش
ﺟﺎن ﻧﻮ داد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽدارش
ﺑﻨﮕﺮ آن داﯾﺮهی روی و ﺑﺮو ﻧﻘﻄﻪی ﺧﺎل
دﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺪ ﻟﻄﻒ زده ﭘﺮﮔﺎرش
ﺑﻮﺳﺘﺎﻧﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪر ﺷﮑﺮ و ﮔﻞ ﺑﺸﮑﺴﺖ
ﻧﺎردان ﻟﺐ و رﺧﺴﺎرهی ﭼﻮن ﮔﻠﻨﺎرش
ﻣﻠﮏ ﺧﺴﺮو ﺑﺮود در هﻮس ﺑﻨﺪﮔﯿﺶ
آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺒﺮد ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮ ﮔﻔﺘﺎرش
ﻧﻘﺪ ﺟﺎن رﻓﺖ درﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪارش را
ﺑﺮو ای ﺣﺴﻦ و دﮔﺮ ﺗﯿز ﻣﮑﻦ ﺑﺎزارش
از ﭘﯽ ﻧﺼﺮت ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻤﺎﻟﺶ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ
ﻟﺸﮑﺮ ﺣﺴﻦ ﺑﻪ زﯾﺮ ﻋﻠﻢ دﺳﺘﺎرش
ﺗﺎ ﻏﻢ ﺗﻠﺦ ﮔﻮارش ﻧﺨﻮری ﯾﮑﭽﻨﺪی
ﮐﺎم ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻧﮑﻨﯽ از ﻟﺐ ﺷﮑﺮﺑﺎرش
ﻋﺸﻖ دردیﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﮐﺮد ﮐﺴﯽ را ﺑﯿﻤﺎر
ﮔﺮ ﺑﻤﯿﺮد ﻧﺨﻮهﺪ ﺻﺤﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎرش
ﻟﻮح ﻣﺎ از ﻗﻠﻢ دوﺳﺖ ﻧﻪ آن ﻧﻘﺶ ﮔﺮﻓﺖ
ﮐﺐ ﺑﺮ وی ﮔﺬرد ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ آﺛﺎرش
آﻧﭽﻪ داری ﺑﻪ ﮐﻒ و آﻧﭽﻪ ﻧﺪاری ﺟز دوﺳﺖ
ﮔﺮ ﻧﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﻄﻠﺐ ور ﺑﺮود ،ﺑﮕﺬارش
ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻧزدﯾﮏ هﻤﻪ زﻧﺪهدﻻن
ﻣﺮدهای ﺑﺎش اﮔﺮ ﺟﺎن ﻧﺪهﯽ در ﮐﺎرش
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آﻧﭽﻪ ز ﺗﺴﺖ ﺣﺎل ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻤﺶ
ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻤﻦ ﻧﻤﯽرﺳﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن رﺳﺎﻧﻤﺶ
هﺮ ﻧﻔﺴﻢ ﻓﺮاق ﺗﻮ وﻋﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﻨﺘﯽ ﮐﻨﺪ
هﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ رﺳﺪ ز ﺗﻮ دوﻟﺖ ﺧﻮﯾﺸﻦ داﻧﻤﺶ
زهﺮم اﮔﺮ دهﯽ ﺧﻮرم ﭼﻮن ﺷﮑﺮ و ز ﻏﯿﺮ ﺗﻮ
ﮔﺮ ﺷﮑﺮی رﺳﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ هﻤﭽﻮ ﻣﮕﺲ ﺑﺮاﻧﻤﺶ
زﺧﻢ ﮔﺮ از ﺗﻮ آﯾﺪم ﻣﺮهﻢ روح ﺳﺎزﻣﺶ
رﻧﺞ ﭼﻮ از ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪم راﺣﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاﻧﻤﺶ
ﻣﻠﮑﻢ اﮔﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﻮد ﺗﺮک ﮐﻨﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ
اﺳﺒﻢ اﮔﺮ ﻓﻠﮏ ﺑﻮد در ﭘﯽ ﺗﻮ دواﻧﻤﺶ
ﺗﯿﺮ ﮐﻪ از ﮐﻤﺎن ﺗﻮ در ﻃﺮﻓﯽ روان ﺷﻮد
ﺑﺮﮐﻨﻢ از ﻧﺸﺎﻧﻪ و در دل ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻤﺶ
ﻣﺮد ﻃﺒﯿﺐ را ﺧﺒﺮ از ﺗﭙﺶ ﺟﮕﺮ دهﺪ
ﺧﻮن دﻟﯽ ﮐﻪ هﻤﭽﻮ اﺷﮏ از ﻣﮋه ﻣﯽﭼﮑﺎﻧﻤﺶ
دل ﺑﻪ ﺗﻮ دادهام وﻟﯽ ﺑﺎز درﯾﻦ ﺗﺮددم
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن ﮔﺬارﻣﺶ ﯾﺎ ز ﺗﻮ ﭼﻮن ﺳﺘﺎﻧﻤﺶ
ﺳﯿﻒ اﮔﺮ ز ﺑﮫﺮ ﺗﻮ ﻣﺎل ﻓﺪا ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮا
»دﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻓﺸﺎﻧﻤﺶ«
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دل ز ﻏﻤﺖ زﻧﺪه ﺷﺪ ای ﻏﻢ ﺗﻮ ﺟﺎن دل
ﻧﺎم ﺗﻮ آرام ﺟﺎن درد ﺗﻮ درﻣﺎن دل
ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اوﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ آن ﻣﻨﯽ آن ﻣﻦ
دل ﺑﻪ ﺗﻮ ﻻﯾﻖ ﮐﻪ ﺗﻮ آن دﻟﯽ آن دل
ﻋﺸﻖ ﺳﺘﻤﮑﺎر ﺗﻮ رﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺟﺎن
ﺷﻮق ﺟﮕﺮ ﺧﻮار ﺗﻮ آﻣﺪه ﻣﮫﻤﺎن دل
ﺗﺮ ﮐﻨﻢ از آب ﭼﺸﻢ روی ﭼﻮﻧﺎن ﺧﺸﮏ را
ﭼﻮن ﺟﮕﺮی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﺧﻮان دل
ﺑﻨﺪه ز ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺟﺎن ﺣﺒﻞ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺮﯾﺪ
ﺗﺎ ﺳﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ ﺷﺪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻨﺒﺎن دل
اﻧﺪه دﻧﯿﺎ ﻧﺪاد داﻣﻦ ﺟﺎﻧﻢ ز دﺳﺖ
ﺗﺎ ﻏﻢ ﺗﻮ ﺑﺮﻧﮑﺮد ﺳﺮ ز ﮔﺮﯾﺒﺎن دل
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﻮن ﭼﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد
ﺳﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﮏ ﺑﺮﮐﺸﯿﺪ ﺳﻨﺠﻖ ﺳﻠﻄﺎن دل
روی ز ﭼﺸﻤﻢ ﻣﭙﻮش ﺗﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻓﮕﻨﺪ
ﮐﻔﺮ ﺳﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ رﺧﻨﻪ در اﯾﻤﺎن دل
ﺗﺎ ﺑﺮهﺎﻧﺪ ﻣﺮا ز اﻧﺪه ﻣﻦ ﺳﺎﻟﮫﺎﺳﺖ
ﺗﺎ ﻏﻢ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﻨﮕﯽ زﻧﺪان دل
از ﺻﺪف ﻟﻔﻆ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﻮن در دهﺪ
ﮔﻮهﺮ ﺷﻌﺮم ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮورش از ﮐﺎن دل

www.gagesh.com

11
ﺗﺎ ﻧﻘﺶ ﺗﻮ هﺴﺖ در ﺿﻤﯿﺮم
ﻧﻘﺶ دﮔﺮی ﮐﺠﺎ ﭘﺬﯾﺮم
آن هﻨﺪوی ﭼﺸﻢ را ﻏﻼﻣﻢ
و آن ﮐﺎﻓﺮ زﻟﻒ را اﺳﯿﺮم
ﭼﺸﻢ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻏﻤزهی دﻻوﯾز
ﻣﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽزﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﺮم
ای ﻋﺸﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﮕﻪدار
او ﻣﺤﺘﺸﻢ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻓﻘﯿﺮم
ﺻﺪﺳﺎل اﮔﺮ ﺑﺴﻮزم از ﻋﺸﻖ
و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺻﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﻧﺎﮔزﯾﺮم،
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮ ﭼﺮاغ ﺣﺎﺻﻠﻢ آن
ﮐﺎﺧﺮ ﭼﻮ ﺑﺴﻮﺧﺘﻢ ﺑﻤﯿﺮم
ﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﺴﻮزدم ﻋﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻮ آﺗﺶ ﺗﯿز و ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺮم
ﺷﻤﻌﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ درﯾﻦ ﺳﻮز
هﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮم اﮔﺮ ﻧﻤﯿﺮم
در ﮔﻮش ﻧﮑﺮدم از ﺟﻮاﻧﯽ
ﭘﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﺪاد ﻋﻘﻞ ﭘﯿﺮم
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪام ﺑﺪان ﮐزﯾﻦ ﭘﺲ
»ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ و ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮم«
دل زﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﺴﺖ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺮ ﻣﻦ ز ﻣﺤﺒﺘﺖ ﺑﻤﯿﺮم
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ای ﮔﺸﺘﻪ ﻧﮫﺎن از ﻣﻦ ﭘﯿﺪات هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ
ﺟﺎی ﺗﻮ ﻧﻤﯽداﻧﻢ هﺮﺟﺎت هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ
ﺑﺮ ﻣﻦ ﭼﻮ ﺷﻮی ﭘﯿﺪا ﻣﻦ در ﺗﻮ ﺷﻮم ﭘﻨﮫﺎن
از ﻣﻦ ﭼﻮ ﺷﻮی ﭘﻨﮫﺎن ﭘﯿﺪات هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ
اﻧﺪر ﺳﺮ هﺮ ﻣﻮﯾﯽ از ﺗﻮ ﻃﻠﺒﻢ روﯾﯽ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﯿﻢ زﯾﺒﺎ زﯾﺒﺎت هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ
ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻪ دﻟﯽ ﻧزدﯾﮏ از ﭼﻪ ز ﺗﻮ ﻣﻦ دورم
هﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ رود اﯾﻦ دل آﻧﺠﺎت هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ
ز آن ﭘﺎی ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮﺳﻢ ﮐﺎﻧﺠﺎﺳﺖ ﺳﺮ زﻟﻔﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮ زﻟﻔﺖ را در ﭘﺎت هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ
هﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﻮ ﭘﯿﺪاﯾﯽ ﭼﻮن روز ﻣﺮا در دل
ﻣﻦ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ دﺳﺖ دل ﺷﺒﮫﺎت هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ
ﺑﺎ دﻧﯿﯽ و ﺑﺎ ﻋﻘﺒﯽ وﺻﻞ ﺗﻮ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺳﯿﻒ
دل از هﻤﻪ ﺑﺮﮐﻨﺪم ﯾﮑﺘﺎت هﻤﯽ ﺟﻮﯾﻢ
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از ﻟﻄﻒ و ﺣﺴﻦ ﯾﺎرم در ﺟﻤﻊ ﮔﻞ ﻋﺬاران
ﭼﻮن ﺑﺮ ﮔﻞ اﺳﺖ ﺷﺒﻨﻢ ﭼﻮن ﺑﺮ ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﺎران
در ﺻﺤﺒﺖ رﻗﯿﺒﺎن هﺴﺖ آن ﻧﮕﺎر داﯾﻢ
ﺷﻤﻌﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﻮران ﮔﻨﺠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎران
ای ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﭼﻮن ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ ﺑﯽ ﮔﻞ
ﻣﻦ از ﻏﻢ ﺗﻮ ﺷﺎدم ﭼﻮن ﺑﻠﺒﻞ از ﺑﮫﺎران
در ﻃﺒﻊ ﻣﻦ ﮐﻪ هﺴﺘﻢ ﻗﺮﺑﺎن روز وﺻﻠﺖ
ﺧﻮﺷﺘﺮ ز ﻣﺎه ﻋﯿﺪی در ﭼﺸﻢ روزهداران
ﺳﺮ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﮫﺎده ﭘﯿﺶ رخ ﺗﻮ ﺷﺎهﺎن
ﺑﺮﻗﻊ ﻓﮕﻨﺪه ﺑﺮ روی از ﺷﺮم ﺗﻮ ﻧﮕﺎران
هﻨﮕﺎم ﺑﺎده ﺧﻮردن از ﻟﻌﻞ ﺷﮑﺮﯾﻨﺖ
ز آب ﺣﯿﻮة ﭘﺮ ﺷﺪ ﺟﺎم ﺷﺮاب ﺧﻮاران
در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ ﺷﯿﺮﯾﻦ هﻤﭽﻮن ﺷﺮاب وﺻﻞ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺑﺎدهی ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ هﻤﭽﻮن ﻓﺮاق ﯾﺎران
در دوﺳﺘﯿﺖ ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺷﺪﻧﺪ دﺷﻤﻦ
رﺳﺘﻢ ﻓﺮو ﻧﻤﺎﻧﺪ از ﺣﺮب ﺧﺮﺳﻮاران
ﭼﻮن ﮔﻞ ﺟﮫﺎن ﮔﺮﻓﺘﯽ ای ﺟﺎن و ﻧﺎﺷﮑﻔﺘﻪ
در ﮔﻠﺸﻦ ﺟﻤﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻏﻨﭽﻪ از هزاران
ای ﺻﺪ هزار ﻣﺴﮑﯿﻦ اﻣﯿﺪوار اﯾﻦ در
زﻧﮫﺎر ﺗﺎ ﻧﺒﻨﺪی در ﺑﺮ اﻣﯿﺪواران
در روزﮔﺎر ﻋﺸﻘﺶ ﺑﺎ ﻏﻢ ﺑﺴﺎز ای دل
ﮐﺎﯾﻦ ﻏﻢ ﺟﺪا ﻧﮕﺮدد از ﺗﻮ ﺑﻪ روزﮔﺎران
ای رﻓﺘﻪ وز ﻓﺮاﻗﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﻒ ﺷﮫﺮی
ﻧﺎﻻن ﭼﻮ دردﻣﻨﺪان ،ﮔﺮﯾﺎن ﭼﻮ ﺳﻮﮔﻮاران
ای ﻋﻘﻞ در ﻏﻢ او ﯾﮏ دم ﻣﺮا ﭼﻮ ﺳﻌﺪی
»ﺑﮕﺬار ﺗﺎ ﺑﮕﺮﯾﻢ ﭼﻮن اﺑﺮ در ﺑﮫﺎران«
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ای ﭘﺴﺘﻪی دهﺎﻧﺖ ﻧﺮخ ﺷﮑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
وی زادهی زﺑﺎﻧﺖ ﻗﺪر ﮔﮫﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻣﻦ ﻃﻮﻃﯿﻢ ﻟﺐ ﺗﻮ ﺷﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻢ
در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮ روزی ﻃﻮﻃﯽ ﺷﮑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭼﮫﺮهی ﺗﻮ ﮔﺴﺘﺮده ﺧﻮان ﺧﻮﺑﯽ
ﮔﺮدد ز ﺷﺮم روﯾﺖ ﻗﺮص ﻗﻤﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﭼﻮن ﺑﺎز ﮔﺮد ﻋﺎﻟﻢ ﮔﺸﺘﻢ ﺑﺴﯽ و آﺧﺮ
در داﻣﺖ اوﻓﺘﺎدم ﭼﻮن ﻣﺮغ ﭘﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻧﻘﺪ روان ﺟﺎن را ﺟﻮ ﺟﻮ ﻧﺜﺎر ﮐﺮدم
زﯾﻦ ﺳﺎن درﺳﺖ ﮐﺎری ﻧﺎﯾﺪ ز هﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﻣﻦ ﺧﻮد ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮدم از ﻟﺸﮑﺮ ﻏﻢ ﺗﻮ
اﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻪ هﺠﺮت آورد ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
وز ﻃﻌﻨﻪهﺎی ﻣﺮدم در ﺣﻖ ﺧﻮد ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ
هﺮ ﮐﻮ رﺳﯿﺪ ﺳﻨﮕﯽ اﻧﺪاﺧﺖ ﺑﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﺑﺎرم ﻣﺤﺒﺖ ﺗﺴﺖ ای ﺟﺎن و وﻗﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐز ﺑﺎر ﺧﻮﯾﺶ ﮔﺮدد ﺷﺎخ ﺷﺠﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
ﮔﺮ ﻣﻦ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺸﺘﻢ از ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻧﻘﺼﺎن
هﯿﭻ از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺷﺪ ﺑﺎزار زر ﺷﮑﺴﺘﻪ؟
اﻣﺸﺐ ز ﺳﻨﮓ آهﻢ در ﮐﺎرﮔﺎه ﮔﺮدون
ﺷﺪ ﺷﯿﺸﻪهﺎی اﻧﺠﻢ در ﯾﮑﺪﮔﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
دی ﮔﻔﺖ ﻋزت ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺲ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ
ﻣﻦ ﮐﺲ ﻧﯿﻢ ﭼﻪ دارم دل زﯾﻦ ﻗﺪر ﺷﮑﺴﺘﻪ
از هﯿﺒﺖ ﺧﻄﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﺳﯿﻒ را دل ای ﺟﺎن
هﻤﭽﻮن ردﯾﻒ ﺷﻌﺮش ﺳﺮ ﺗﺎ ﺑﺴﺮ ﺷﮑﺴﺘﻪ
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ﺗﻮ را ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻣﯽدارم ﭼﻮ ﺑﻠﺒﻞ ﻣﺮ ﮔﻠﺴﺘﺎن را
ﻣﺮا دﺷﻤﻦ ﭼﺮا داری ﭼﻮ ﮐﻮدک ﻣﺮ دﺑﺴﺘﺎن را
ﭼﻮ ﮐﺮدم ﯾﮏ ﻧﻈﺮ در ﺗﻮ دﻟﻢ ﺷﺪ ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺮ ﺗﻮ
ﻣﺴﺨﺮ ﮔﺸﺖ ﺑﯽﻟﺸﮑﺮ وﻻﯾﺖ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن را
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺧﻮب روﯾﺎن را اﮔﺮ وﺻﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺎﻋﺮ
ﺗﻮ آن داری ﺑﻪ ﺟز ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان وﺻﻒ ﮐﺮد آن را
دﻟﻢ ﮐز رﻧﺞ راه ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯽرﺳﺪ راﺣﺖ
ﭼﻨﺎن ﺧﻮ ﮐﺮد ﺑﺎ دردت ﮐﻪ ﻧﺎرد ﯾﺎد ،درﻣﺎن را
ز هﻤﺖ ﻋﺎﺷﻖ روﯾﺖ ﺑﻤﯿﺮد ﺗﺸﻨﻪ در ﮐﻮﯾﺖ
وﮔﺮ ﺧﻮد ﺧﻮن او ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﯾزد آب ﺣﯿﻮان را
ﭼﻮ ﺑﯿﻨﺪ روی ﺗﻮ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻮد اﺳﻼم دﯾﻦ او
ﭼﻮ زﻟﻒ ﮐﺎﻓﺮت ﺑﯿﻨﺪ ﻧﻤﺎﻧﺪ دﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن را
ﺑﻪ ﻋﮫﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽآﯾﻨﺪ ﻧﯿﮑﻮﯾﺎن
ز ﻣﺎه و اﺧﺘﺮان ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮد ﻣﯿﺪان را
ﺑﺴﯽ ﺳﻠﻄﺎن و ﻟﺸﮑﺮ را هزﯾﻤﺖ ﮐﺮد در ﯾﮏ دم
ﺷﮑﺴﺘﻪ دل ﮐﻪ هﻤﺮه ﮐﺮد ﺑﺎ ﺧﻮد ﺟﺎن ﻣﺮدان را
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺧﻮرت ﻧﺒﻮد ﻏزﻟﮫﺎی رهﯽ ﻟﯿﮑﻦ
ﻣﮑﻦ ﻋﯿﺒﺶ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻮﻟﯽ ﻗﻮل ﻧﺎدان را
وﺻﺎﻟﺖ راﺳﺖ دل ﻻﯾﻖ ﮐﻪ ﺷﺒﮫﺎ در ﻓﺮاق ﺗﻮ
ﻣﺪدهﺎ ﮐﺮد ﻣﺴﮑﯿﻦ دل ﺑﻪ ﺧﻮن اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﮔﺮﯾﺎن را
هﻤﯽ ﺗﺮﺳﻢ ﮐﻪ روز او ﺳﺮاﺳﺮ رﻧﮓ ﺷﺐ ﮔﯿﺮد
از آن ﺑﺎﮐﺲ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﻢ ﻏﻢ ﺷﺒﮫﺎی هﺠﺮان را
وﺻﺎل ﺗﻮ ﺑﻪ ﺷﺐ ﮐﺲ را ﻣﯿﺴﺮ ﭼﻮن ﺷﻮد هﺮﮔز
ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﻮن روز ﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﺷﺒﺴﺘﺎن را
ﻣﺮا ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺪه ﺻﺪ ﺟﺎن و ﺑﻮﺳﯽ از ﻟﺒﻢ ﺑﺴﺘﺎن
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﻧزد ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮد ﺟﺎن را
ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﮫﻤﺎن ﻟﻌﻞ ﺗﺴﺖ ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻣﺴﮑﯿﻦ
از آن ﻟﺐ ﯾﮏ ﺷﮑﺮ ﮐﻢ ﮐﻦ ﮔﺮاﻣﯽدار ﻣﮫﻤﺎن را
ﺑﻪ هﺠﺮان ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻣﺸﻮ ﻧﻮﻣﯿﺪ از وﺻﻠﺶ
ﮐﻪ داﯾﻢ در ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫﺎری ﻣﺮ زﻣﺴﺘﺎن را
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ای ﭘﺴﺘﻪی دهﺎﻧﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ و اﻧﮕﺒﯿﻦ ﻟﺐ
ﻣﻦ ﺗﻠﺦ ﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪه در ﺣﺴﺮت ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺐ
ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮ ﮐﻨﺎری ﻋﻄﺸﺎن آب وﺻﻠﺖ
زد ﺑﻮﺳﻪی ﺗﻮ ﻣﺎ را ﭼﻮن ﻧﺎن در اﻧﮕﺒﯿﻦ ﻟﺐ
هﺮﮔز ﺑﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ از زﺑﺎﻧﺶ
هﺮ ﮐﻮ ﻧﮫﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎری دهﺎن ﺑﺮﯾﻦ ﻟﺐ
ﻋﺎﺷﻖ از آﺳﺘﯿﻨﺖ ﺷﮑﺮ ﮐﺸﺪ ﺑﻪ داﻣﻦ
ﭼﻮن ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﺎه ﺧﻨﺪه ،ﮔﯿﺮی در آﺳﺘﯿﻦ ﻟﺐ
ﺗﺎ در ﻣﻘﺎم ﺧﺪﻣﺖ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺧﺎک ﺑﻮﺳﺪ
روزی دو ره ﻧﮫﺎده ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻟﺐ
از ﺑﮫﺮ آب ﺧﻮردن ﺑﺎری دهﺎن ﺑﺮو ﻧﻪ
ﺗﺎ ﻟﻌﻞ ﺗﺮ ﺑﺮﯾزد از ﮐﻮزهی ﮔﻠﯿﻦ ﻟﺐ
ﺑﺎ داغ ﻣﮫﺮ ﻣﮫﺮت ای ﺑﺲ ﮔﺪا ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻦ
از آرزوی ﻟﻌﻠﺖ ﻣﺎﻟﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﮕﯿﻦ ﻟﺐ
از ﻣﻌﺠزات ﺣﺴﻨﺖ ﺑﺮ روی ﺗﻮ ﺑﺪﯾﺪم
هﻢ ﺷﮑﺮ آب دﻧﺪان هﻢ ﭘﺴﺘﻪ آﺗﺸﯿﻦ ﻟﺐ
دل ﺗﻠﺨﮑﺎم هﺠﺮ اﺳﺖ او را ﺑﻪ ﺟﺎی ﺑﺎده
زﯾﻦ ﺑﻮﺳﻪهﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ درده ﺑﻪ ﺷﮑﺮﯾﻦ ﻟﺐ
ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ای ﺟﺎن ﭘﯿﺶ در ﺗﻮ ﻣﺎ را
ﭼﻮن ﻣﺮغ ﺑﮫﺮ داﻧﻪ از ﺧﺎک ﺑﻮﺳﻪ ﭼﯿﻦ ﻟﺐ
ﺗﻮ ﺳﺮخ روی ﺣﺴﻨﯽ ﺗﺎ ﮐﺮد ﺷﯿﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺧﻂ ﻧﺒﺎت رﻧﮕﺖ هﻤﭽﻮن ﺗﺮاﻧﮕﺒﯿﻦ ﻟﺐ
ﭼﻮن ﻓﺎﺧﺘﻪ ﺑﻨﺎﻟﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﺮ ﺗﻮ را ﺷﺪ
هﻤﭽﻮن ﮔﻠﻮی ﻗﻤﺮی ز آن ﺧﻂ ﻋﻨﺒﺮﯾﻦ ﻟﺐ
هﻨﮕﺎم ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺘﻦ ﺷﻮﻗﺖ ﻣﺮا ﻗﺮﯾﻦ دان
ز آن ﺳﺎن ﮐﻪ در ﺧﻤﻮﺷﯽ ﺑﺎ ﻟﺐ ﺑﻮد ﻗﺮﯾﻦ ﻟﺐ
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ای ﭼﻮ ﻓﺮهﺎد دﻟﻢ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻟﺒﺖ
ﻣﺴﺘﯽ اﻣﺸﺒﻢ از ﺑﺎدهی دوﺷﯿﻦ ﻟﺒﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻪ ز ﻓﺮهﺎد ﺑﺮای ﺑﻮﺳﯽ
ﻣﻠﮏ ﺧﺴﺮو ﻃﻠﺒﺪ ﺷﮑﺮ رﻧﮕﯿﻦ ﻟﺒﺖ
وه ﭼﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺻﻨﻤﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ دهﺎن ﻣﻦ هﺴﺖ
ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺴﺎل ﺧﻮش از ﺑﻮﺳﻪی ﭘﺎرﯾﻦ ﻟﺒﺖ
ﻣﺤﺘﺴﺐ ﺳﺎل دﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮﯾﺖ آرد
هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯽ ﺧﻮدم از ﺑﺎدهی ﻧﻮﺷﯿﻦ ﻟﺒﺖ
ﻃﺒﻊ ﺷﻮرﯾﺪهی ﻣﻦ اﯾﻦ هﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﺎری
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺳﺨﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﻟﺒﺖ
ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﭼﻮن وﺻﻒ ﺗﻮ ﻣﯽﮐﺮد ﮔﺮﻓﺖ
ﻃﺒﻌﻢ اﻧﺪر ﺷﮑﺮ اﻓﺸﺎﻧﺪن آﯾﯿﻦ ﻟﺒﺖ
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دﻟﻢ ﺑﺮﺑﻮد دوش آن ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺴﺖ
اﮔﺮ دﺳﺘﻢ ﻧﮕﯿﺮی رﻓﺘﻢ از دﺳﺖ
ﭼﻪ ﻧﯿﮑﻮ هﺮ دو ﺑﺎ هﻢ اوﻓﺘﺎدﻧﺪ
دﻟﻢ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺖ ،اﯾﻦ دﯾﻮاﻧﻪ آن ﻣﺴﺖ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ دهﺎﻧﺖ هﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﯿﺴﺖ
ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﻣﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ هﺴﺖ
ﺗﻮﯾﯽ آن ﺑﯽدهﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ
ﺗﻮﯾﯽ آن ﺑﯽﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮ ﮐﻤﺮ ﺑﺴﺖ
ﺑﺠﺎﻧﻢ ﺑﻨﺪهی آزادهای ﮐﻮ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﻮ ﺷﺪ وز ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ رﺳﺖ
دﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ
دﻟﯽ ﮐز وی ﺑﺮﯾﺪ و در ﺗﻮ ﭘﯿﻮﺳﺖ
ﮔﺪاﯾﯽ ﮐز ﺳﺮ ﮐﻮی ﺗﻮ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ
ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﯿﺶ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻧﻨﺸﺴﺖ
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دل ﺗﻨﮕﻢ و ز ﻋﺸﻖ ﺗﻮام ﺑﺎر ﺑﺮ دل اﺳﺖ
وز دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺴﯽ ﭼﻮ ﻣﺮا ﭘﺎی در ﮔﻞ اﺳﺖ
ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺗﺮی ز ﻟﯿﻠﯽ و در ﮐﻮی ﺗﻮ ﺑﺴﯽ
ﻓﺮهﺎد ﺟﺎن ﺳﭙﺮده و ﻣﺠﻨﻮن ﺑﯽدل اﺳﺖ
ﮔﺮ ﭼﻪ ز دوﺳﺘﯽ ﺗﻮ دﯾﻮاﻧﻪ ﮔﺸﺘﻪام
ﺟز ﺑﺎ ﺗﻮ دوﺳﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ هﺮ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﻞ اﺳﺖ
ﮔﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﻣﮫﺮ ﻧﮫﻢ ﺑﺮ ﻟﺒﺖ رواﺳﺖ
ﺷﮫﺪ ﻋﻘﯿﻖ رﻧﮓ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻣﻮم ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺖ
در روز وﺻﻠﺖ از ﺷﺐ هﺠﺮم ﻏﻢ اﺳﺖ و ﻣﻦ
روزی ﻧﻤﯽﺧﻮهﻢ ﮐﻪ ﺷﺒﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ
دل را ﻣﺪام زاری از اﻧﺪوه ﻋﺸﻖ ﺗﺴﺖ
اﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﭼﻮن ﺟﺮس از ﺑﺎر ﻣﺤﻤﻞ اﺳﺖ
روز وﺻﺎل ﯾﺎر اﺟﻞ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ
وﻗﺖ وداع دوﺳﺖ ﺷﮑﺮ زهﺮ ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺖ
ﺑﯿﻨﺪ ﺗﻮ را در آﯾﻨﻪی ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ
دل را ﭼﻮ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﺗﻮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺖ
هﺮ ﺟﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺗﺴﺖ ز ﻣﺎ هﻢ ﺣﮑﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺷﺎهﺒﺎز را ﺳﺨﻨﺶ ﺑﺎ ﺟﻼﺟﻞ اﺳﺖ
ﻣﻦ ﭼﻮن درای ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﺎﻧﻢ وﻟﯽ ﭼﻪ ﺳﻮد
ﻣﺤﻤﻮل اﯾﻦ ﺷﺘﺮ ﭼﻮ ﺟﺮس آهﻨﯿﻦ دل اﺳﺖ
اﺷﻌﺎر ﺳﯿﻒ ﮔﻮهﺮ درﯾﺎی ﻋﺸﻖ ﺗﺴﺖ
اﯾﻦ ﻧﻈﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ
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ﯾﺎر ﻣﻦ ﺧﺴﺮو ﺧﻮﺑﺎن و ﻟﺒﺶ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ
ﺧﺒﺮش ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮهﺎد وی اﯾﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ اﺳﺖ
ﻧﮑﻨﻢ رو ﺗﺮش ار ﺗﯿز ﺷﻮد ﮐز ﻟﺐ او
ﺳﺨﻦ ﺗﻠﺦ ﭼﻮ ﺟﺎن در دل ﻣﻦ ﺷﯿﺮﯾﻦ اﺳﺖ
دﯾﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ رﺧﺶ وز ﺳﺮ اﻧﺼﺎف ﺑﻪ ﻣﺎه
ﮔﻔﺖ ﻣﻦ ﺳﺎﯾﻪی او ﺑﻮدم و ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎ رخ او ﮐﻪ در او ﺻﻮرت ﺧﻮد ﻧﺘﻮان دﯾﺪ
هﺮ ﮐﻪ در آﯾﻨﻪای ﻣﯽﻧﮕﺮد ﺧﻮدﺑﯿﻦ اﺳﺖ
ﭘﺎی در ﺑﺴﺘﺮ راﺣﺖ ﻧﮑﻨﻢ وز ﻏﻢ او
ﺷﺐ ﻧﺨﺴﺒﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا درد ﺳﺮ از ﺑﺎﻟﯿﻦ اﺳﺖ
ﺧﺎر ﻣﮫﺮش ﭼﻮ ﺑﺮآورد ﺳﺮ از ﭘﺎی ﮐﺴﯽ
روﯾﺶ از ﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﭼﻮن رخ ﮔﻞ رﻧﮕﯿﻦ اﺳﺖ
دﻟﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻧﺒﻮد از ﺷﮑﻦ ﻃﺮهی او
آن ﺧﻢ و ﺗﺎب ﮐﻪ در ﮔﯿﺴﻮی ﺣﻮراﻟﻌﯿﻦ اﺳﺖ
در ره ﻋﺸﻖ ﮐﻪ از هﺮ دو ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﺑﺮون
دﻧﯿﯽ ای دوﺳﺖ ز ﻣﻦ رﻓﺖ و ﺳﺨﻦ در دﯾﻦ اﺳﺖ
ﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺎه ﻧﺪﯾﺪهﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ آن اﺳﺖ
ور ﮐﺴﯽ ﺳﺮو ﻧﺪﯾﺪهﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺗﺎ از ﺗﻮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﻣﺮغ روح از ﺳﺨﻨﺶ ﻃﻮﻃﯽ ﺷﮑﺮﭼﯿﻦ اﺳﺖ
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دی ﯾﮑﯽ ﮔﻔﺖ ،ﮐﻪ از ﻋﺸﻖ ﺧﺒﺮهﺎ دارد،
ﺳﺮ ﺧﻮد ﮔﯿﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻄﺮهﺎ دارد
دﮔﺮی ﮔﻔﺖ ﻗﺪم در ﻧﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﮑﻦ
اﻧﺪرﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺮ ﮔﮫﺮهﺎ دارد
ای ﮔﺮو ﺑﺮده ز ﺧﻮﺑﺎن ،ﺑﻪ ﺟز از ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ
ﻗﺼﺐ اﻟﺴﺒﻖ ﮐﻤﺎل ﺗﻮ ﺷﮑﺮهﺎ دارد
آﻧﭽﻪ از ﺣﺴﻦ ﺗﻮ دﯾﺪم ز ﮐﺒﻮﺗﺮ ﻃﻮﻗﯽﺳﺖ
وه ﮐﻪ ﻃﺎوس ﺟﻤﺎل ﺗﻮ ﭼﻪ ﭘﺮهﺎ دارد
آﻣﺪم ﺑﺮ در ﺗﻮ ﺗﺎ ﻣﮕﺮ از ﺻﺤﺒﺖ ﺗﻮ
ﭼﻮن ﺗﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻮم و ﺻﺤﺒﺖ اﺛﺮهﺎ دارد
هﻤﻪ داﻧﻨﺪ ز دروﯾﺶ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ در ﺷﮫﺮ
ﮐﺎﯾﻦ ﮔﺪا از ﭘﯽ درﯾﻮزه ﭼﻪ درهﺎ دارد
ﮔﺮ ﭼﻪ در ﺻﻒ ﻏﻼﻣﺎن ﺗﻮ دارم ﮐﺎری
ﺷﺎخ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟز اﯾﻦ ﻣﯿﻮه ﺛﻤﺮهﺎ دارد
ﮐﯿﺴﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدهام از ﻧﻘﺪ اﻣﯿﺪ و اﻣﻠﻢ
ﺑﺮ ﻣﯿﺎن از ﭘﯽ اﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻤﺮهﺎ دارد
هﻔﺖ ﻋﻀﻮم ز ﻏﻢ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﺧﻮن ﻣﯽﮔﺮﯾﻨﺪ
اﺷﮏ ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺟز از ﭼﺸﻢ ﻣﻤﺮهﺎ دارد
از ﻏﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺪارم ﮐﻪ درﯾﻦ ﮐﺎر دﻟﻢ
از ﭘﯽ ﺧﻮن ﺷﺪن ای دوﺳﺖ ﺟﮕﺮهﺎ دارد
ﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﻐﻢ ﺑزﻧﯽ ﮐﺸﺘﻪ ﻧﮕﺮدم ﮐﻪ ﭼﻮ ﺷﻤﻊ
ﮔﺮدﻧﻢ از ﭘﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺗﻮ ﺳﺮهﺎ دارد
اﻧﺪه ﻋﺸﻖ ﺗﻮ اﻣﺮوز در آوﯾﺨﺖ ﭼﻮ ﻓﻘﺮ
ﺑﻪ ﮔﺪاﯾﺎن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﻏﻢ زرهﺎ دارد
ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ اﮔﺮ ﻣﺮد ﺑﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ
ﭘﺲ هﺮ ﭘﺮده ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ ﺳﻘﺮهﺎ دارد
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ﻧﻮر رخ ﺗﻮ ﻗﻤﺮ ﻧﺪارد
ذوق ﻟﺐ ﺗﻮ ﺷﮑﺮ ﻧﺪارد
در دور ﺗﻮ ﻣﺎدر زﻣﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻧﺪارد
ﺑﯽﺑﮫﺮه ز دوﻟﺖ ﻏﻢ ﺗﻮ
از ﻣﺤﻨﺖ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد
آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﭼﻮ ﻣﻦ ﺑﻪ روی ﺧﻮﺑﺖ
دل ﻣﯽﻧﺪهﺪ ﻣﮕﺮ ﻧﺪارد
دﻟﺪادهی ﺻﻮرت ﺗﻮ ای دوﺳﺖ
ﺟﺎن را ز ﺗﻮ دوﺳﺘﺮ ﻧﺪارد؟!
ﺟﺎﻧﺎ دل ﺗﻮ ﭼﻮ روزﮔﺎر اﺳﺖ
ﮐﻦ را ﮐﻪ ﻓﮕﻨﺪ ﺑﺮ ﻧﺪارد
در ﺳﻨﮓ اﺛﺮ ﮐﻨﺪ ﻓﻐﺎﻧﻢ
وﻧﺪر دل ﺗﻮ اﺛﺮ ﻧﺪارد
ﻣﮕﺬار ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﮐﺴﯽ را
ﮐﻮ ﺟز ﺗﻮ ﮐﺴﯽ دﮔﺮ ﻧﺪارد
از ﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺟز ﺳﯿﻒ
در ﻋﺸﻖ ﺗﻮ دﯾﺪه ﺗﺮ ﻧﺪارد
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آه درد ﻣﺮا دوا ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﭼﺎرهی ﮐﺎرم ای ﺧﺪا ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﭼﻮن ﻣﺮا دردﻣﻨﺪ هﺠﺮش ﮐﺮد
ﻏﯿﺮ وﺻﻠﺶ ﻣﺮا دوا ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
از ﺧﺪا وﺻﻞ اوﺳﺖ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻦ
ﺣﺎﺟﺖ ﻣﻦ ﺟز او روا ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﻣﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ آورم وﺻﺎﻟﺶ ﻟﯿﮏ
ﻣﻠﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ رهﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
دادن دل ﺑﺪو ﺻﻮاب ﻧﺒﻮد
در ﺟﮫﺎن ﺟز ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻄﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﻻﯾﻖ اﺳﺖ او ﺑﻪ هﺮ وﻓﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﻢ
راﺿﯿﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ هﺮ ﺟﻔﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ
دی ﻣﺮا دﯾﺪ ،داد دﺷﻨﺎﻣﯽ
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﻄﻒ دوﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
ای ﺗﻮاﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﻏﯿﺮ از ﺗﻮ
ﺟﻮد ﺑﺎ هﻤﭽﻮ ﻣﻦ ﮔﺪا ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
وﺻﻞ ﺗﻮ دوﻟﺘﯽﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﺮد؟
ذﮐﺮ ﺗﻮ ﻃﺎﻋﺘﯽﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ
ﺟﺎن ﺑﻪ ﻣﺮگ ار زﺗﻦ ﺟﺪا ﮔﺮدد
ﻣﮫﺮت از ﺟﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﺪا ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ از ﺳﺮ اﯾﻦ ﮐﻮی
ﭼﻮن ﺗﻮ رﻓﺘﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﺪ؟
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رﻓﺘﯽ و ﻧﺎم ﺗﻮ ز زﺑﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺗﻮ از دل و ﺟﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
ﮔﺮﭼﻪ ﺣﺪﯾﺚ وﺻﻞ ﺗﻮ ﮐﺎری ﻧﻪ ﺣﺪ ﻣﺎﺳﺖ
اﻻ ﺑﺪﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ زﺑﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
ﺗﻮ ﺷﺎهﺪی ﻧﻪ ﻏﺎﯾﺐ ازﯾﺮا ﺧﯿﺎل ﺗﻮ
از ﭘﯿﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
ﮔﺮﯾﻢ ز درد ﻋﺸﻖ و ﻧﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺣﺎل ﭼﯿﺴﺖ
ﮐﺎﯾﻦ ﻋﺬر ﺑﯿﺶ ﺑﺎ هﻤﮕﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
ﺧﻮﻧﯽ رواﻧﻪ ﮐﺮدهام از دﯾﺪه وﯾﻦ ﻋﺠﺐ
ﮐز ﺣﻮض ﻗﺎﻟﺐ آب رواﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
ﭼﻨﺪان ﭼﻮ ﺳﮓ ﺑﻪ ﮐﻮی ﺗﻮ در ﺧﻔﺘﻪام ﮐﻪ هﯿﭻ
از ﺧﺎک درﮔﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
ذﮐﺮ ﻟﺐ ﺗﻮ ﮐﺮدهام ای دوﺳﺖ ﺳﺎﻟﮫﺎ
هﺮﮔز ﺣﻼوﺗﺶ ز دهﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
از ﻣﺸﺮب وﺻﺎل ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﺎن ﺗﺸﻨﻪ را
آﺑﯽ ﺑﺪه ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
داﻧﻢ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﺎه رﺧﯽ ﻗﺎﺗﻞ ﻣﻦ اﺳﺖ
ﺟز ﺑﺮ ﺗﻮ ای ﻧﮕﺎر ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
آﺑﻢ روان ز دﯾﺪه و ﺧﻮاﺑﻢ ﺷﺪه ز ﭼﺸﻢ
اﯾﻨﻢ هﻤﯽ ﻧﯿﺎﯾﺪ و آﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
از ﺳﯿﻒ رﻓﺖ ﺻﺒﺮ و دل و هﺮدم اﻧﺪهﯽ
ﻧﺎﺧﻮاﻧﺪه آﯾﺪ و ﭼﻮ ﺑﺮاﻧﻢ ﻧﻤﯽرود
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ﻣﺴﺖ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎز
ور ﺑﺒﺮی ﺳﺮش ﭼﻮ ﺷﻤﻊ ﺑﻪ ﮔﺎز
ای ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ ز ﺧﻮب روﯾﺎن ﻓﺮد
وی ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ز ﻧﯿﮑﻮان ﻣﻤﺘﺎز
هﺮ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﻪی ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ
روز او را ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻧﯿﺎز
هﺮ ﮐﻪ را ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﻃﮫﺎرت داد
در دو ﻋﺎﻟﻢ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺟﺎی ﻧﻤﺎز
ﻗﺒﻠﻪ ﭼﻮن روی ﺗﺴﺖ ﻋﺎﺷﻖ را
دل ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺑﻪ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﺣﺠﺎز
ﻋﺸﻖ ﺗﻮ در درون ﻣﺎ ازﻟﯽﺳﺖ
ﻣﺎ ﻧﻪ اﮐﻨﻮن هﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ آﻏﺎز
هﯿﭻ ﺑﯽدرد را ﻧﺨﻮاهﺪ ﻋﺸﻖ
هﯿﭻ ﮔﻨﺠﺸﮏ را ﻧﮕﯿﺮد ﺑﺎز
ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺒﺴﺖ راه وﺻﺎل
ﺷﯿﺮ ﺑﺮ ﺳﮓ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ در ﺑﺎز
ﺗﺎ ﺳﺨﻦ از ﭘﯽ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ
ﺑﻠﺒﻞ از ﺑﮫﺮ ﮔﻞ ﮐﻨﺪ آواز
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ﺷﺒﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﺎﻟﻪی ﭼﻨﮕﺶ
رﺳﯿﺪ از ﻏﺎﯾﺖ ﺗﯿزی ﺑﻪ ﮔﻮش زهﺮه آهﻨﮕﺶ
ﭼﻮ ﺑﺸﻨﻮدم ﺳﻤﺎع او ،ﻧﮕﺮدد ﮐﻢ ،ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ
ز ﭼﺸﻢ ژاﻟﻪی اﺷﮏ وز ﮔﻮﺷﻢ ﻧﺎﻟﻪی ﭼﻨﮕﺶ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻮﯾﺪ ﮐﺴﯽ آن دﻟﺴﺘﺎﻧﯽ را
ﮐﻪ ﮔﻞ ﺑﺎ رﻧﮓ و ﺑﻮی ﺧﻮد ﻧﻤﻮداری اﺳﺖ از رﻧﮕﺶ
ﻟﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ آن دﻟﺒﺮ در آﻏﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﭘﻨﺪاری
ﺑﻪ آب ﭼﺸﻤﻪی ﺣﯿﻮان ﺷﮑﺮ در ﭘﺴﺘﻪی ﺗﻨﮕﺶ
ﮐﻔﯽ از ﺧﺎک ﭘﺎی او ﺑﻪ دﺳﺖ ﭘﺎدﺷﺎ ﻧﺪهﻢ
وﮔﺮ ﭼﻮن ﻣﻦ ﮔﺪاﯾﯽ را دهﺪ ﮔﻮهﺮ ﺑﻪ هﻤﺴﻨﮕﺶ
ﻣﺸﮫﺮ ﮐﺮدﻣﯽ ﺧﻮد را ﭼﻮ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﯾﺶ در ﻋﺎﻟﻢ
ﺑﻨﺎم ﻋﺎﺷﻘﯽ او ﮔﺮ از ﻣﻦ ﻧﺎﻣﺪی ﻧﻨﮕﺶ
ﻓﻐﺎن از ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﺑﺮآﻣﺪ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮔﻮﯾﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮش ﻋﺎﺷﻘﺎن آﻣﺪ ﺳﺤﺮﮔﻪ ﻧﺎﻟﻪی ﭼﻨﮕﺶ
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ﺗﻨﯽ داری ﺑﺴﺎن ﺧﺮﻣﻦ ﮔﻞ
ﻋﺮق از وی روان ﭼﻮن روﻏﻦ ﮔﻞ
ﺻﺒﺎ از رﺷﮏ اﻧﺪام ﭼﻮ آﺑﺖ
ﻓﮕﻨﺪه آﺗﺶ اﻧﺪر ﺧﺮﻣﻦ ﮔﻞ
ﭼﻤﻦ از ﺧﺠﻠﺖ روی ﭼﻮ ﻣﺎهﺖ
ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭼﻮن ﺑﻨﻔﺸﻪ ﮔﺮدن ﮔﻞ
ﮔﺮ از روﯾﺖ ﺑﮫﺎر آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺸﯿﻤﺎن ﮔﺮدد از آوردن ﮔﻞ
ﺑﻪ ﺳﯿﻞ ﺗﯿﺮه اﺑﺮ ﻧﻮﺑﮫﺎری
ﺑﺮﯾزد آب روی روﺷﻦ ﮔﻞ
ﻏﻢ ﺗﻮ در ﮔﺮﯾﺒﺎن دل ﻣﻦ
ﭼﻮ ﺧﺎر آوﯾﺨﺘﻪ در داﻣﻦ ﮔﻞ
ﻣﻨﻢ ا زﺧﻮردن ﻏﻤﮫﺎی ﺗﻮ ﺷﺎد
ﭼﻮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﺧﻮردن ﮔﻞ
اﮔﺮ از ﺧﺎک ﮐﻮﯾﺖ ﺑﻮ ﺑﮕﯿﺮد
ﻗﺒﺎی ﻏﻨﭽﻪ و ﭘﯿﺮاهﻦ ﮔﻞ
ﭼﻮ در ﺑﺮگ از ﺧزان زردی ﻓزاﯾﺪ
ز روح ﻧﺎﻣﯿﻪ اﻧﺪر ﺗﻦ ﮔﻞ
ﻣﮫﺎ از ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎزار
ﻧﺨﻮاهﺪ ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ آزردن ﮔﻞ
ﮔﻠﺖ را هﻤﭽﻮ ﺑﻠﺒﻞ دوﺳﺖدارﺳﺖ
ﺟﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﺑﻠﺒﻞ دﺷﻤﻦ ﮔﻞ
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ﭼﻮ ﺑﯿﻨﺪ روی ﺗﻮ ای ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﮔﻞ
ﮐﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮ هزاران آﻓﺮﯾﻦ ﮔﻞ
ﺗﻮ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﮔﺮ در ﮔﻠﺸﻦ آﯾﯽ
ﻧﮫﺪ ﭘﯿﺶ رﺧﺖ رو ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﻞ
اﮔﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﮐﻨﺪ ذﮐﺮ ﺗﻮ در ﺑﺎغ
ز ﻧﺎﻣﺖ ﻧﻘﺶ ﮔﯿﺮد ﭼﻮن ﻧﮕﯿﻦ ﮔﻞ
ﭼﻮ از ذﮐﺮ ﻟﺒﺖ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﺎم
ﺷﻮد در ﺣﻠﻖ زﻧﺒﻮر اﻧﮕﺒﯿﻦ ﮔﻞ
ﮔﻠﯽ ﺗﻮ از ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ داﻣﻦ
ﺑﮫﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺮﯾز از آﺳﺘﯿﻦ ﮔﻞ
اﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻞ ﺧﻮاهﯽ ﺑﻪ هﺮ وﻗﺖ
ﺑﺮو آﯾﯿﻨﻪ ﺑﺮﮔﯿﺮ و ﺑﺒﯿﻦ ﮔﻞ
ﻧﺪارد ﺑﺎغ ﺟﻨﺖ هﻤﭽﻮ ﺗﻮ ﺳﺮو
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺷﺎخ ﻃﻮﺑﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻞ
ﺑﻪ رﻧﮓ و ﺑﻮ ﭼﻮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﭼﻮن ﺗﻮ
ﺧﻂ و ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﻋﻨﺒﺮﯾﻦ ﮔﻞ
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻋﯿﺐ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ داﯾﻢ ﺧﺎر دارد هﻤﻨﺸﯿﻦ ﮔﻞ
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از ﻋﺸﻖ دل اﻓﺮوزم ،ﭼﻮن ﺷﻤﻊ هﻤﯽ ﺳﻮزم
ﭼﻮن ﺷﻤﻊ هﻤﯽ ﺳﻮزم ،از ﻋﺸﻖ دل اﻓﺮوزم
از ﮔﺮﯾﻪ و ﺳﻮز ﻣﻦ او ﻓﺎرغ و ﻣﻦ هﺮ ﺷﺐ
ﭼﻮن ﺷﻤﻊ ز هﺠﺮ او ﻣﯽﮔﺮﯾﻢ و ﻣﯽﺳﻮزم
در ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮم هﺮ ﺷﺐ از ﻣﺎه ﺑﻮد ﺷﻤﻌﯽ
ﺑﯽروی ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪت ﭼﻮن ﺷﺐ ﮔﺬرد روزم
در ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮون آرد
از ﺷﻮق ﺷﻮد ﭘﺎره هﺮ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﺑﺮدوزم
هﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﯿﺮم ﻣﻦ ﮔﺮ دوﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن ﮔﻨﺞ ﻏﻨﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﺮ ﻣﺎل ﺑﯿﻨﺪوزم
داﻧﺶ ﻧﮑﻨﺪ ﯾﺎری در ﺧﺪﻣﺖ او ﮐﺲ را
ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺖ او ﮐﺮدن از ﻋﺸﻖ وی آﻣﻮزم
ﭼﻮن ﺳﯿﻒ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﻢ در ﺻﺤﺒﺖ آن ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺧﺴﺮو ﻧزﻧﺪ ﭘﻨﺠﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭘﯿﺮوزم
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ﺑﮕﺸﺎی ﻟﺐ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎزار ﺷﮑﺮ ﺑﺸﮑﻦ
ﺑﻨﻤﺎی رخ رﻧﮕﯿﻦ ﻧﺎﻣﻮس ﻗﻤﺮ ﺑﺸﮑﻦ
ﭼﻮن ﭼﺸﻢ ﺗﺮم دﯾﺪی ﻟﺐ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺧﺸﮑﻢ ﻧﻪ
آن ﺷﺮﺑﺖ هﺠﺮان را ﺗﻠﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺮ ﺑﺸﮑﻦ
دﻧﯿﺎ ز دهﺎن ﺗﻮ ﻣﮫﺮ از ﺧﻤﺸﯽ دارد
آن ﻃﺮﻓﻪ ﻏزل ﺑﺮﺧﻮان و آن ﻣﮫﺮ ﺑزر ﺑﺸﮑﻦ
ﮔﺮ ﮐﺎن ﺑﺪﺧﺸﺎن را ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﺑﺮو رﻧﮕﯽ
ﺗﻮ ﺣﻘﻪی در ﺑﮕﺸﺎ ﺳﻨﮕﺶ ﺑﻪ ﮔﮫﺮ ﺑﺸﮑﻦ
ور ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻣﺼﺮی از ﻗﻨﺪ زﻧﺪ ﻻﻓﯽ
ﺗﻮ ﺧﺸﮏ ﻧﺒﺎﺗﺶ را ز آن ﺷﮑﺮ ﺗﺮ ﺑﺸﮑﻦ
دل ﮔﻨﺞ زرﺳﺖ ،او را در ﺑﺴﺘﻪ هﻤﯽ دارم
دﺳﺖ آن ﺗﻮ زرﺑﺴﺘﺎن ،ﺣﮑﻢ آن ﺗﻮ ،در ﺑﺸﮑﻦ
در ﮐﻔﻪی ﻣﯿزاﻧﺖ ﮐﻌﺒﻪ ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺳﻨﮕﯽ
ای ﻗﺒﻠﻪی ﺟﺎن ز آن دل ﻧﺎﻣﻮس ﺣﺠﺮ ﺑﺸﮑﻦ
هﺎن ای دل اﺷﮑﺴﺘﻪ ﮔﺮ دوﺳﺖ ﺧﻮهﺪ ﺧﻮد را
از ﺑﮫﺮ رﺿﺎی او ﺻﺪﺑﺎر دﮔﺮ ﺑﺸﮑﻦ
رو ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﻮی او ﺑﻨﺸﯿﻦ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد
ﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ هﻤﯽ ﺑﺮدت هﺮ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺸﮑﻦ
ﭼﻮن ﺳﯿﻒ ﺑﻪ ﮐﻮی او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ درﺳﺖ آﯾﯽ
ﺧﻮد ﻋﺸﻖ ﺗﻮ را ﮔﻮﯾﺪ ﮐز ﺧﻮد ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﺸﮑﻦ
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ای ﻟﺐ ﻟﻌﻠﺖ ﺷﮑﺮﺳﺘﺎن ﻣﻦ!
وی دهﻨﺖ ﭼﺸﻤﻪی ﺣﯿﻮان ﻣﻦ!
ﺗﺎ ﺳﺮ زﻟﻒ ﺗﻮ ﻧﺪﯾﺪم دﮔﺮ
ﺟﻤﻊ ﻧﺸﺪ ﺣﺎل ﭘﺮﯾﺸﺎن ﻣﻦ
درد ﻓﺮاق ﺗﻮ هﻼﮐﻢ ﮐﻨﺪ
ﮔﺮ ﻧﮑﻨﺪ وﺻﻞ ﺗﻮ درﻣﺎن ﻣﻦ
ﺑﯽﻟﺐ ﺧﻨﺪان ﺗﻮ داﯾﻢ ﭼﻮ آب
ﺧﻮن ﭼﮑﺪ از دﯾﺪهی ﮔﺮﯾﺎن ﻣﻦ
هﺴﺖ ﺑﻼی دل ﻣﻦ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ
ﺑﺎد ﻓﺪای ﺗﻦ ﺗﻮ ﺟﺎن ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺗﻨﻢ و ﻣﮫﺮ ﺗﻮ ﺟﺎن ﻣﻦ اﺳﺖ
ﻣﻦ ﺷﺒﻢ و ﺗﻮ ﻣﻪ ﺗﺎﺑﺎن ﻣﻦ
ﺟز ﺗﻮ در آﻓﺎق ﻣﺮا هﯿﭻ ﻧﯿﺴﺖ
ای هﻤﻪ آن ﺗﻮ و ﺗﻮ آن ﻣﻦ
ﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﻗﻢ ﺑﮑﺸﯽ راﺿﯿﻢ
هﻢ ﻧﮑﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻦ
ﮔﺮ ﭼﻪ ﻓﻐﺎن ﻣﯽﻧﮑﻨﻢ آﺷﮑﺎر
اﻟﺤﺬر از ﻧﺎﻟﻪی ﭘﻨﮫﺎن ﻣﻦ
ﻧﺎﻟﻪ ﭼﻮ ﺑﻠﺒﻞ ﮐﻨﻢ از ﺷﻮق ﺗﻮ
ای رخ ﺧﻮب ﺗﻮ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻦ
ﺳﯿﻒ هﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﯾﻮﺳﻔﯽ
ﺑﯽ ﺗﻮ ﺟﮫﺎن ﮐﻠﺒﻪی اﺣزان ﻣﻦ
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ﻣﺮغ دﻟﻢ ﺻﯿﺪ ﮐﺮد ﻏﻤزهی ﭼﻮن ﺗﯿﺮ او
ﻟﺸﮑﺮ ﺧﻮد ﻋﺮض داد ﺣﺴﻦ ﺟﮫﺎن ﮔﯿﺮ او
ﺑﺎز ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺖ ﺣﺴﻦ ،ﻃﻌﻤﻪی او ﻣﺮغ دل
ﺷﯿﺮ ﺳﯿﺎه اﺳﺖ ﻋﺸﻖ ،ﺑﺎ هﻤﻪ ﻧﺨﺠﯿﺮ او
ﻋﺸﻖ ﻧﻤﺎز دل اﺳﺖ ،ﻣﺴﺠﺪ او ﮐﻮی دوﺳﺖ
ﺗﺮک دو ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻨﺎس اول ﺗﮑﺒﯿﺮ او
هﺴﺖ وﺿﻮش آب ﭼﺸﻢ ،روز ﺟﻮاﻧﯿﺶ وﻗﺖ
ﻓﻮت ﺷﻮد وﺻﻞ دوﺳﺖ از ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ او
ﻋﺸﻖ ﭼﻮ ﺻﺒﺢ اﺳﺖ دﯾﺪ روی ﭼﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دوﺳﺖ
ﺑﺮ دل هﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺗﺎﻓﺖ ﻧﻮر ﺗﺒﺎﺷﯿﺮ او
ﺧﻤﺮ اﻟﮫﯽ اﺳﺖ ﻋﺸﻖ ﺳﺎﻗﯽ او دﺳﺖ ﻓﻀﻞ
ﺑﯽ ﺧﺒﺮی از دو ﮐﻮن ﻣﺒﺪا ﺗﺎﺛﯿﺮ او
ﻋﺸﻖ ﭼﻮ آورد ﺣﮑﻢ از ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻦ
در ﺗﻮ ﻋﻤﻠﮫﺎ ﮐﻨﺪ ﺣزن ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮ او
ﻋﺸﻖ ﺟﻮان ﻧﻮرﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﻮ ﺧﺮاﺑﺎت ﺷﺪ
ﺧﺎﻧﻘﻪ دل ﮐﻪ ﺑﻮد ﻋﻘﻞ ﮐﮫﻦ ﭘﯿﺮ او
ﻣﺮغ دل ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ آن ﮐﻪ ﭼﻮ ﻗﺼﺪش ﮐﻨﯽ
زﺧﻢ ﺧﻮری ﭼﻮن هﺪف از ﭘﺮ ﺑﯽ ﺗﯿﺮ او
ﮔﺮ ﺗﻮ ﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ اﯾﻦ هﻤﻪ ﻧﻈﻢ ﺑﺪﯾﻊ
دوﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻦ آﯾﺘﯽﺳﺖ وﯾﻦ هﻤﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ او
ورﻧﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺪار دل ﺣﺎل ﭼﻮ ﻣﻦ ﺧﻔﺘﻪ را
ﺧﻮاب ﭘﺮﯾﺸﺎن ﺷﻤﺎر وﯾﻦ هﻤﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ او
زﻣزﻣﻪی ﺷﻌﺮ ﺳﯿﻒ ﻧﻐﻤﻪی داودی اﺳﺖ
ﻧﻔﺨﻪی ﺻﻮر دل اﺳﺖ ﺻﻮت ﻣزاﻣﯿﺮ او
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ﺟﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺮﺷﻤﻪ دل و ﺟﺎن هﻤﯽ ﺑﺮی
دردم هﻤﯽ ﻓزاﯾﯽ و درﻣﺎن هﻤﯽﺑﺮی
روی ﭼﻮ ﻣﺎه ﺧﻮﯾﺶ و دل و ﺟﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن
دﺷﻮار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯽ و آﺳﺎن هﻤﯽ ﺑﺮی
اﻧﺪر ﺣﺮﯾﻢ ﺳﯿﻨﻪی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺼﺪ دل
دزدﯾﺪه ﻣﯽدرآﯾﯽ و ﭘﻨﮫﺎن هﻤﯽ ﺑﺮی
ﮔﻪ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺑﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﺟﺎدو هﻤﯽ ﮐﻨﯽ
ﮔﻪ ﮔﻮی دل ﺑﻪ زﻟﻒ ﭼﻮ ﭼﻮﮔﺎن هﻤﯽ ﺑﺮی
ﭼﻮن آب و آﺗﺸﻨﺪ در و ﻟﻌﻞ در ﺳﺨﻦ
ﺗﻮ آب هﺮ دو ز آن ﻟﺐ و دﻧﺪان هﻤﯽﺑﺮی
ﺧﻮﺑﺎن ﭘﯿﺎدهاﻧﺪ و ازﯾﺸﺎن ﺑﺮﯾﻦ ﺑﺴﺎط
ﺷﺎهﯽ ﺑﺮخ ﺗﻮ هﺮ ﻧﺪﺑﯽ ز آن هﻤﯽ ﺑﺮی
ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﻏﻤزهی ﺗﻮ دﻟﻢ دوش ﻣﯿﻞ داﺷﺖ
ﮔﻔﺘﺎ ﻣﺮا ﺑﻪ دﯾﺪن اﯾﺸﺎن هﻤﯽ ﺑﺮی؟
ﻋﻘﻠﻢ ﺑﻪ ﻃﻌﻨﻪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ هﺮﮔز ﮐﺲ اﯾﻦ ﮐﻨﺪ؟
دﯾﻮاﻧﻪ را ﺑﺪﯾﺪن ﻣﺴﺘﺎن هﻤﯽ ﺑﺮی!
دل ﺟﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﻔﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﺮد ﺳﯿﻒ ﮔﻔﺖ
ﺧﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺼﺮه زﯾﺮه ﺑﻪ ﮐﺮﻣﺎن هﻤﯽ ﺑﺮی!
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ﺗﻮ ﻗﺒﻠﻪی دل و ﺟﺎﻧﯽ ﭼﻮ روی ﺑﻨﻤﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻃﻮع ﺳﺠﺪه ﮐﻨﻨﺪت ﺑﺘﺎن ﯾﻐﻤﺎﯾﯽ
ﺗﻮ آﻓﺘﺎﺑﯽ و اﯾﻦ هﺴﺖ ﺣﺠﺘﯽ روﺷﻦ
ﮐﻪ در ﺗﻮ ﺧﯿﺮه ﺷﻮد دﯾﺪهی ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ
ﺑﻪ وﺻﻒ ﺣﺴﻦ ﺗﻮ ﻻﯾﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ار ﮔﻮﯾﻢ
ﺑﻨﻔﺸﻪ زﻟﻔﯽ و ﮔﻞ روی و ﺳﺮو ﺑﺎﻻﯾﯽ
ز روی ﭘﺮده ﺑﺮاﻧﺪاز ﺗﺎ ﺟﮫﺎﻧﯽ را
ﺑﮫﺎروار ﺑﻪ ﮔﻞ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﯿﺎراﯾﯽ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ دﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺮد
ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻮ در ﺣﺴﻦ ﻣﯽﺑﯿﻔزاﯾﯽ
ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺸﻖ دراﻓﮕﻨﺪ هﻤﭽﻮ ﻣﺮغ ﺑﻪ دام
ﮐﻤﻨﺪ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ هﺮ ﺟﺎ دﻟﯽ اﺳﺖ ﺳﻮداﯾﯽ
ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺗﻮ هﺴﺘﻨﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﻨﺪان
ﮐﻪ ﭘﺎی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﮫﻢ ز ﺑﯽﺟﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺑﺮ ﺳﺮ وﻗﺖ ﻣﻦ آ ﮐﻪ در ﻃﻠﺒﺖ
ز ﭘﺎ در آﻣﺪم و ﺗﻮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﻧﺎﯾﯽ
ﺑﻪ هﺠﺮ دور ﻧﯿﻢ از ﺗﻮ زآﻧﮑﻪ هﺮ ﻧﻔﺴﻢ
ﭼﻮ ﻓﮑﺮ در دل و در دﯾﺪهای ﭼﻮ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﻠﮏ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺮﯾﮏ ،ﻧﺘﻮاﻧﻢ
ﮐﻪ روز و ﺷﺐ ﻏﻢ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺧﻮرم ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ
درآﻣﺪن ز در دوﺳﺖ ﺳﯿﻒ ﻓﺮﻏﺎﻧﯽ
ﻣﯿﺴﺮت ﻧﺸﻮد ﺗﺎ ز ﺧﻮد ﺑﺮون ﻧﺎﯾﯽ
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