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  ھاللی جغتائی

  
  

یکی از شاعران پارسی گوی   استرآبادی جغتایی ھاللی) نورالدین( درالدینب        
ھجری سفر  908ایرانیست . وی در سدەی نھم ھجری در قید حیات بودە و سال 

(شاه و گدا) است که  شاه و درویش مثنوی ترین اثر اوبرجستهآخرت کردەاست. 
ھای لطیف و است. اھمیت ھاللی به خاطر غزلنیز ترجمه شده زبان آلمانی به

  بیت است.  2800پرمضمون و خوش آھنگ اوست که مجموع آن نزدیک به 
متولد شدە و در سنین جوانی ب ھرات رفت. کنونی)  گرگان(استرآبادھاللی در      

  ھاللی از ترکان جغتایی بودەاند ک بعدھا ب گرگان مھاجرت کردەاند.  نیاکان
سلطان حسین   انو از ھم نشین علیشیر نوایی یافتگان امیرھاللی از پرورش     

  . ەبود یانتیمور یبایقرا
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  گزیدەی غزلیات ھاللی جغتائی
  

 جاگاھی که تو را شنودم آنبه جلوه مه من!
 جا؟جگرم ز غصه خون شد، که چرا نبودم آن

 کنم گلگه سجده خاک راھت به سرشک می
 جاه دیر ماند اثر سجودم آنغرض آن  ک

 رویمه سرخمن و خاک آستانت، که ھمیش
 جارخ زرد سودم آن، به ھمین قدر که روزی 

 به طواف کویت آیم، ھمه شب، به یاد روزی
 جانمودم آنبه تو میرا که نیازمندی خود 

 ز کسی وفا نجویم ،پس ازین جفای خوبان
 جاکه دگر کسی نمانده که نیازمودم آن

 به سر رھش، ھاللی، ز ھالک من که را غم؟
 جادم و وجودم آنچو تفاوتی ندارد ع
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 سعی کردم که شود یار ز اغیار جدا
 آن نشد عاقبت و من شدم از یار جدا

 شود آن یار عزیزاز من امروز جدا می
 ھمچو جانی که شود از تن بیمار جدا

 گر جدا مانم از او خون مرا خواھد ریخت
 بار جداخون ◌ٔ گشته جدا، دیدهدل خون

 من تن کاھیدەی زیر دیوار سرایش
 ھمچو کاھیست که افتاده ز دیوار جدا

 من که یک بار به وصل تو رسیدم ھمه عمر
 کی توانم که شوم از تو به یک بار جدا؟

 دوستان، قیمت صحبت بشناسید، که چرخ
 دوستان را ز ھم انداخته بسیار جدا

 غیر آن مه، که ھاللی به وصالش نرسید
  ما درین باغ ندیدم گل از خار جدا
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 به چشم لطف اگر بینی گرفتاران رسوا را
 ای ما رابه ما ھم گوشه چشمی که رسوا کرده

 طوبی ولی خواھم پس از مردن نخواھم سایی
 که روزی سایه بر خاکم فتد آن سروباال را
 حذر کن از دم سرد رقیب، ای نوگل خندان
 که از باد خزان آفت رسد گلھای رعنا را

 توان امروز فرصت را غنیمت دانا میدال، ت
 داند کسی احوال فردا راکه در عالم نمی

 زالل خضر باشد خاک پایت، جای آن دارد
 بوسی بر زمین آرد مسیحا راکه ذوق خاک

 ھاللی را چه حد آن که بر ماه رخت بیند؟
 به عشق ناتمام او چه حاجت روی زیبا را؟
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 روزی ببینی یک دو شیدا را ز روی مھر اگر
 ای ما راچشمی، که شیدا کرده یبه ما ھم گوش

 به ھر جا پا نھی آن جا نھم صد بار چشم خود
 باره بر چشمم نھی پا راچه باشد؟ آه! اگر یک

 مرا گر در تمنای تو آید صد بال بر سر
 ز سر بیرون نخواھم کرد ھرگز این تمنا را

 دا شدی، ناگهچو در بازار حسن از یک طرف پی
 خریداران یوسف برطرف کردند سودا را

 شنیدم این که: فردا ماه من عزم سفر دارد
 بمیرم کاش امروزت، نبینم روی فردا را

 خویشتن کردیھاللی را به یک دیدن غالم 
 عجب بیناییی کردی، بنازم چشم بینا را

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



6 

 

 

 از آن تنھایی ملک غریبی شد ھوس ما را
 زی چند نشناسیم ما کس را و کس ما راکه رو

 آیدز دست ما اگر پابوس خوبان بر نمی
 ھمین دولت که: خاک پای ایشانیم بس ما را

 خود نیم امشببه راه محمل جانان چنان بی
 که ھوش رفته باز آید به فریاد جرس ما را

 به آب چشم ما پرورده شد خار و خس کویش
 و خس ما رادمد زان خار ھای حسرت میولی گل

 سوز برخیزدگر از دل ھر نفس این آه عالم
 نفس ما راکسی دیگر نخواھد ساخت با خود ھم

 ز دست ما کشیدی طره و صد جا گره بستی
 که کوته گردد و دیگر نباشد دسترس ما را

 ھاللی، روزگاری شد که دور از گلشن رویش
  دارد چو مرغان قفس ما رافلک دل تنگ می
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 ترک یاری کردی و من ھمچنان یارم تو را
 تر دارم تو رادشمن جانی و از جان دوست

 سازی خاطرمگر به صد خار جفا آزرده
 خاطر نازک به برگ گل نیازارم تو را

 قصد جان کردی که یعنی: دست کوته کن ز من
 جان به کف بگذارم و از دست نگذارم تو را

 دلگر برون آرند جانم را ز خلوتگاە 
 نیست ممکن، جان من، کز دل برون آرم تو را

 یک دو روزی صبر کن، ای جان بر لب آمده
 زانکه خواھم در حضور دوست بسپارم تو را

 این چنین کز صوت مطرب بزم عیشم پر صداست
 زارم تو را مشکل آگاھی رسد از نالی

 ای: خواھم ھاللی را به کام دشمنانگفته
  دارم تو رامی این سزای من که با خود دوست
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 من کیستم تا ھر زمان پیش نظر بینم تو را
 گاھی گذر کن سوی من، تا در گذر بینم تو را

 که آیی بر سرمافتاده بر خاک درت، خوش آن
 بینی و من باالی سر بینم تو را یزیر پاب  تو 

 یک بار بینم روی تو دل را چه سان تسکین دھم؟
 ان من، صد بار اگر بینم تو راتسکین نیابد، ج

 از دیدنت بیخود شدم، بنشین به بالینم دمی
 تا چشم خود بگشایم و بار دگر بینم تو را

 دھدگفتی که ھر کس یک نظر بیند مرا جان می
 من ھم به جان در خدمتم، گر یک نظر بینم تو را

 صد بار آیم سوی تو، تا آشنا کردی به من
 تر بینم تو راھر بار از بار دگر بیگانه

 تا کی ھاللی را چنین زین ماه میداری جدا؟
 یا رب! که ای چرخ فلک، زیر و زبر بینم تو را
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 خواھم که: جان گویم تو راجان خوشست، اما نمی
 تری باشد، که آن گویم تو راخواھم از جان خوش

 من چه گویم آنچنان باشد که حد حسن توست؟
 ا که: چونی، تا چنان گویم تو راھم تو خود فرم

 جان من، با آن که خاص از بھر کشتن آمدی
 ساعتی بنشین، که عمر جاودان گویم تو را

 ھای خویشدل از غمتا رقیبان را نبینم خوش
 از تو بینم جور و با خود مھربان گویم تو را

 خواھم که باشم با تو در گفت و شنودبس که می
 تان گویم تو رایک سخن گر بشنوم، صد داس

 دشوار خود پیش تو گفتن مشکلست قصی
 دانم چه سان گویم تو را؟مشکلی دارم، نمی

 ھر کجا رفتی، ھاللی، عاقبت رسوا شدی
 جای آن دارد که: رسوای جھان گویم تو را
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 یار ما ھرگز نیازارد دل اغیار را

 گل سراسر آتشست، اما نسوزد خار را
 طاقتی خواھم گریبان چاک زدیدیگر از ب

 ریش و دل افگار را؟ چند پوشم سینی
 بر من آزرده رحمی کن، خدا را، ای طبیب

 مرھمی نه، کز دلم بیرون برد آزار را
 گریان من باغ حسنت تازه شد از دیدەی

 چشم من آب دگر داد آن گل رخسار را
 وصلت نرفت روز ھجر از خاطرم اندیشی

 رود بیمار را؟آرزوی صحت از دل کی 
 حال خود گفتی: بگو، بسیار و اندک ھر چه ھست

 صبر اندک را بگویم، یا غم بسیار را؟
 دیدن جانان دولتی باشد عظیم

 از خدا خواھد ھاللی دولت دیدار را
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 من کیم بوسه زنم ساعد زیبایش را؟
 گر مرا دست دھد بوسه زنم پایش را

 یغ است، دریغچشم ناپاک بر آن چھره در
 ست تماشایش رادیدەی پاک من اوال

 بارد از آن سرو سھی سر تا پاناز می
 این چه ناز است؟ بنازم قد و باالیش را

 جان خلعت آن سرو روان خواھم از جامی
 ش کشم قامت رعنایش راتا در آغو

 خونبار شد، ای اشک، برو جای او دیدەی
 ھر دم از خون دل آغشته مکن جایش را

 دل به خریداری یاری ندھد یکسھیچ 
 که به ھم بر نزند حسن تو سودایش را
 زان دو لب ھست تمنای ھاللی سخنی

 کاش، گویی که: برآرند تمنایش را
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 آرزومند توام، بنمای روی خویش را

 رزوی خویش راور نه، از جانم برون کن آ
 جان در آن زلفست، کمتر شانه کن، تا نگسلی

 رگ جان مرا، ھم تار موی خویش راھم 
 را خوی بد الیق نباشد، جان من خوبرو

 ھمچو روی خویش نیکو ساز خوی خویش را
 م ساختیچون به کویت خاک گشتم پایمال

 پایه بر گردون رساندی خاک کوی خویش را
 آن نه شبنم بود ریزان، وقت صبح، از روی گل

 گل ز شرمت ریخت بر خاک آبروی خویش را
 دمی خواھم، که یابم زندگیم، عیسیامرده

 ھمره باد صبا بفرست بوی خویش را
 بارھا گفتم: ھاللی، ترک خوبان کن ولی

 ھیچ تأثیری ندیدم گفتگوی خویش را
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 فام رابیند، رخ گلیار، چون در جام می
 خورشید سازد جام را عکس رویش چشمی

 مجوی جام می بر دست من نه، نام نیک از من
 نیک نامی خود چه کار آید من بد نام را؟

 ساقیا، جام و قدح را صبح و شام از کف منه
 کین چنین خورشید و ماھی نیست صبح و شام را

 انگیز است دوران، جان می در گردش آرفتنه
 ھای گردش ایام راتا نبینم فتنه

 به دم جام نشاط از خدا خواھد ھاللی دم
 ید این پیغام را؟کو حریفی، تا به ساقی گو
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 گذارد یار من تنھا مرایک دو روزی می
 کشد امروز یا فردا مراوه! که ھجران می

 شھر دلگیرست، تا آھنگ صحرا کرد یار
 روم، شاید که بگشاید دل از صحرا مرامی

 ، وه! چه باشد گر فلکاینجان آنجا و میار 
 مرا نجاآرساند، یا برد  اینجایار را 

 غیر بدنامی ندارم سودی از سودای عشق
 بازار رسواییست این سودا مرا مایی

 کشم، گفتی: ھاللی را به استغنا و نازمی
 شد آن ناز و استغنا مراآری، آری، میک

  
  
  
  
  
  

 گفتگوی عقل در خاطر فرو ناید مرا
 سلطان عشقم، تا چه فرماید مرا؟ یبنده

 ی نداشتبس که کردم گریه پیش مردم و سود
 آید مراخود خنده می یبعد از این بر گریه

 رویان شدن از عقل نیستزلف پری یبسته
 باید مراام، زنجیر میلیک من دیوانه

 وصل تو داد اندکی تسکین دل یوعده
 تا رخ خوبت نبینم دل نیاساید مرا

 عمرم خراب یوه! که خواھد شد، ھاللی خانه
 رساید مرا؟فرسوده من چند از غم بفجان غم
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 زان پیشتر که عقل شود رھنمون مرا
 عشق تو ره نمود به کوی جنون مرا

 ھم سینه شد پر آتش و ھم دیده شد پر آب
 در آب و آتش است درون و برون مرا

 شوخی که بود مردن من کام او کجاست؟
 تا بر مراد خویش ببیند کنون مرا

 غشته شد به خونخاک درت زقتل من آ
 شق تو در خاک و خون مراآخر فگند ع

 چشمت، که صبر و ھمش ھاللی به غمزه برد
 خواھد فسانه ساختن از یک فسون مرا

  
  
  
  
  
  
  

 ھست آرزوی کشتن آن تندخو مرا
 می کشد این آرزو مرا ،گر او نکشت

 جان من از جدایی آن مه به لب رسید
 ای وای! گر فلک نرساند به او مرا
 با ذوق جستجوی تو آسوده خاطرم

 ودگی مباد ازین جستجو مراآس
 ننگست عاشقان جھان را ز نام من
 عاشق مگوی، ھرچه توانی بگو مرا

 گفتی که: آبروی ھاللی سرشک اوست
  کند این آبرو مرارسوای خلق می
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 ز سوز سینه، ھر دم، چند پوشم داغ ھجران را؟
 دگر طاقت ندارم، چاک خواھم زد گریبان را

 ان کندن خالصم کنبزن یک خنجر و از درد ج
 چرا دشوار باید کرد بر من کار آسان را؟

 خواھم که خط باالی آن لب سایه اندازدنمی
 که بی ظلمت صفای دیگرست اب حیوان را

 ھای مشتاقان، بحمداللهبه زلفت بسته شد دل
 !عجب جمعیتی روزی شد این جمع پریشان را

 دل، یارب؟کسی چون جان برد زین کافران سنگ
 یک لحظه میریزند خون صد مسلمان راکه در 

 طبیبا، تا به کی بر زخم پیکانش نھی مرھم؟
 برو، مگذار دیگر مرھم و بگذار پیکان را

 کشآن شوخ عاشق ەیھاللی، دل منه بر شیو
 کنی جان راسخن بشنو و گرنه بر سر دل می

  
  
  
  

 نھادی بر دلم فراق و سوختی جان را
 ندان را؟به داغ و درد دوری چند سوزی دردم

 منه زین بیشتر چون الله داغی بر دل خونین
 که از دست تو آخر چاک خواھم زد گریبان را

 وصلت، ندانستم یشدم در جستجوی کعب
 که ھمچون من بود سرگشته بسیار این بیابان را

 بخش تو افتادیاگر چشم خضر بر لعل جان
 به عمر خود نکردی یاد ھرگز آب حیوان را

 در ھنگام وصل او سپارم جانخوش آن باشد که 
 معاذالله از آن ساعت که بینم روی ھجران را
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 به چه نسبت کنم آن سرو قد دلجو را؟

 ھرچه گویم به از آن است، چه گویم او را؟
 مشنو، از بھر خدا، در حق من قول رقیب

 که نکو نیست شنیدن خبر بدگو را
 آن که بد خوی مرا داد چنان روی نکو

 و دھد آن بدخو راکاشکی خوی نک
 تیغ بر من چه زنی، حیف که ھمچون تو کسی

 بھر آزادی سگی رنجه کند بازو را
 چشمت آھوست، نظر سوی رقیبان مفکن

 پند بشنو، به سگان رام مکن آھو را
 بس که دارم المی بر دل از ازردن او

 شب ھمه شب به خس و خار نھم پھلو را
 چون ھاللی صفت روی نکو گویم و بس

 ی معتقدم این صفت نیکو راکه بس
  
  
  
  

 گه نمک ریزد به خم، گه بشکند پیمانه را
 خانه را؟محتسب تا چند در شور اورد می

 ایھا ز سوز خویش گفتم شمهھر کجا شب
 شمع را بگداختم، آتش زدم پروانه را

 قصه پنھان ما افسانه شد، این ھم خوشست
 پیش او شاید رفیقی گوید این افسانه را

 بیگانگی با آشنایان بس نبود؟این ھمه 
 کاشنای خویش کردی مردم بیگانه را

 از ھاللی دیگر ای ناصح، خردمندی مجوی
 بیش از این تکلیف ھشیاری مکن دیوانه را
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 جگری راای شوخ، مکش عاشق خونین

 شوخی مکن، انگار که کشتی دگری را
 خواھی که ز ھر سو نظری سوی تو باشد

 نظری رابزنھار! مرنجان دل صاح
 زین پیر فلک ھیچ کسی یاد ندارد

 ای تازه جوان، ھمچو تو زیبا پسری را
 روزی که در وصل به رویم بگشایی

 از عالم باال بگشایند دری را
 آن کافر بدکیش ەیسر خاک شده از سجد

 خبری را؟تا چند پرستم ز خدا بی
 میخانه برون آی، ھاللی یاز گوش

 اگری رشاید که ببینم بت جلوه
  
  
  
  
  
  

 دیدیم ز یاران وفادار بسی را
 لیکن چو سگان تو ندیدیم کسی را

 قطع ھوس و ترک ھوی کن، که درین راه
 چندان اثری نیست ھوی و ھوسی را

 فریاد که فریاد کشیدیم و ندیدیم
 عشق تو فریادرسی را یدر بادی

 تا از لب شیرین، مگسان کام گرفتند
 گیرند به از خیل مالیک مگسی را

 از نظر افتاد رقیبت عجبی نیستگر 
 خود ره نتوان داد خسی را ەیر دیدد

 پیش سگش این آه و فقان چیست ھاللی؟
 نفسی رااز خود مکن آزرده چنین ھم
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 بحمدالله که صحت داد ایزد پادشاھی را
 بر آورد از سر نو بر سپھر حسن ماھی را

 کاست یک جو خرمن حسنشمعاذالله! اگر می
 داد ھر برگ گیاھی رای میبه باد نیست

 چو پا برداشتی، ای نرگس رعنا، به غمازی
 قدم آھسته نه، دیگر مرنجان خاک راھی را

 به شکر آن که شاه مسند حسنی، به صد عزت
 مران از خاک راه خود به خواری دادخواھی را

 توان کردنچو بیمارند چشمان تو خون کم می
 ؟گناھی راریزند خون بیچرا ھر لحظه می

 سپھی سرو ریاض حسن چون سر سبز و خرم شد
 سازد گیاھی را؟چه نقصان گر خزان پژمرده می

 ھاللی را فدای آن شه خوبان کن، ای گردون
 داری مه انجم سپاھی را؟تاب میچرا بی

  
  

 چند نادیده کنی؟ آه! چه دیدی از ما؟
 نشنوی زاری ما، وه! چه شنیدی از ما؟

 رفت که تو آخر، ای آھوی مشکین، چه خطا
 با ھمه انس گرفتی و رمیدی از ما؟

 حیف باشد که چو گل بر کف ھر خار نھی
 دامنی را، که به صد ناز کشیدی از ما

 کام جان راست به بازار غمت صد تلخی
 شیرین نخریدی از ما ەیکه به یک عشو

 بود مقصود تو آزردن ما، شکر خدا
 که به مقصود دل خویش رسیدی از ما

 خواست دلتدیده که میستم اینک این جان
 طلبیدی از مااینک آن دل که به جان می

 ما به مھرت، چو ھاللی، دل و جان را بستیم
  تو به شمشیر جفا مھر بریدی از ما
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 داری ماتوان به جفا قطع دوستنمی

 که از جفای تو بیشست با تو یاری ما
 بسی چو ابر بھاران گریستیم و ھنوز

 واری ماگلی نرست ز باغ امید
 به چشم چون تو عزیزی شدیم خوار ولی

 ز عزت دگران بھترست خواری ما
 غبار کوی تو ما را ز چھره دور مباد

 کند اظھار خاکساری ماکه با تو می
 ز حال زار ھاللی شبی یاد کنم

 فلک به ناله در آید ز آه و زاری ما
  
  
  
  
  
  

 ھامن وبیداری و شبھا و شب تا روز یا رب
 ھاچنین شبدر خواب، یارب! این نبیند ھیچ کس

 خدا را ! جان من ، بر خاک مشتاقان گذاری کن
 که در خاک از تمنای تو شد فرسوده قالب ھا

 سیه روزان ھجران را چه حاصل بی تو از خوبان؟
 ھاباید نه کوکبکه روز تیره را خورشید می

 گویدمعلم، غالبا، امروز درس عشق می
 ھان را به مکتببینیم طفالکه در فریاد می

 شود گر اھل مذھب را خبر از مشرب رندان
 ھا ، بیاموزند مشرب ھابگردانند مذھب

 ھاللی ، با قد چون حلقه باشد خاک میدانت
 کسی نشناسد او را از نشان نعل مرکب ھا
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 من ھمچو گلزار ارم، گل گل ترا رخسارھا
 وز آرزوی ھر گلی در سینه دارم خارھا

 م نظر بر جانب گلزارھاگر بی تو بگشای
 از خار در چشمم فتد گلھا و از گل خارھا

 تردی خوب بودی در نظر، امروز از آن ھم خوب
 خوبند خوبان دگر، اما نه این مقدارھا
 تو با فد افراخته، ره سوی باغ انداخته

 سرو از خجالت ساخته جا در پس دیوارھا
 مصر مالحت جای تو ، در چارسو غوغای تو

 و سودای تو سود ھمه بازارھاتو یوسف 
 امام، دل در ھوایت دادهسر در رھت بنھاده
 ام، کار منست این کارھامن تازه کار افتاده

 ھر دم به جستجوی تو صد بار آیم سوی تو
 ھر بار پیش روی تو خواھم که میرم بارھا

 من، ھمچو چنگ ار عربده، در سینه صد ناخن زده
 چون تارھا زار آمده، از ھر رگم یصد نال

 می نوش بر طرف چمن، نظاره کن بر یاسمن
 تا من به کام خویشتن بینم در آن رخسارھا

 ای محرم زار نھان، در پند من بگشا زبان
  کز نام و ناموس جھان، دارد ھاللی عارھا

 ھاز آب چشم من گل شد به راه عشق منزل
 ھا؟ھا بشکفد آخر از این گلندانم تا چه گل

 ھای مسکین سوختی داغیدل شکیتی عھد و بر
 !ھازھی داغی که تا روز قیامت ماند بر دل

 ام لیکنھای مشکل دیدهمن از خوبان بسی غم
 ھاترین جمله مشکلغم ھجران بود مشکل

 سزد گر بر سر تابوت ما گریند در کویش
 ھاچرا کز منزل مقصود بر بستیم محمل

 ز توفان سرشک خود به گردابی گرفتارم
 ھاوح اگر یابم نبینم روی ساحلکه عمر ن

 چو آن مه یار اغیار است گرد او مگرد ای دل
 ھا؟چرا پروانه باید شد برای شمع محفل

 :ھاللی چون حریف بزم رندان شد بخوان مطرب
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  "اال یا ایھا الساقی ادر کاسا و ناولھا"
 ھادال، ذوقی ندارد دولت دنیا و شادی

 ھایھای عشق و نامرادخوشا! آن دردمندی
 من و مجنون دو مدھوشیم سرگردان به ھر وادی

 ھاببین کاخر جنون انداخت ما را در چه وادی
 دل من جا گرفت از اعتقاد پاک در کویش

 ھااعتقادیکشد پاکبلی، آخر به جایی می
 چو عمر خود ندارم اعتمادی بر وفای تو

 ھاچه عمر است این که من دارم بر او خوش اعتمادی
 !سواد دیده را شستم، زھی حسرتبه خون دل 

 ھاسوادیکه از خطت مرا محروم کرد این بی
 چو گم کردم دل خود را چه سود از ناله و افغان

 ھاگشته را با این منادیکه نتوان یافت این گم
 ھاللی، دیگران از وصل او شادند و من غمگین

 ھاگونه شادیخوش آن روزی که من ھم داشتم از این
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 گل رویت عرق کرد از می ناب

 ز شبنم تازه شد گل برگ سیراب
 به ناز آن چشم را از خواب مگشای
 ھمان بھتر که باشد فتنه در خواب

 الله! چه حسنست این که ھر روز تعالی
 خورشید را تاب؟ یدھد سرپنج

 ز پا افتادم آخر دست من گیر
 ھمین گویم مرا دریاب، دریاب

 بروی تو دارمچو در سر میل ا
 سر ما کی فرود آید به محراب؟

 بھاران از در میخانه مگذر
 عجب فصلیست، جھد کرده دریاب

 ھاللی می به روی ماھرویان
 ھای مھتابخوش آید، خاصه در شب
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 گل رویت عرق کرد از می ناب

 ز شبنم تازه شد گل برگ سیراب
 به ناز آن چشم را از خواب مگشای

 بھتر که باشد فتنه در خواب ھمان
 الله! چه حسنست این که ھر روز تعالی

 خورشید را تاب؟ یسرپنج دھد
 ز پا افتادم آخر دست من گیر
 ھمین گویم مرا دریاب، دریاب
 چو در سر میل ابروی تو دارم

 سر ما کی فرود آید به محراب؟
 بھاران از در میخانه مگذر

 عجب فصلیست، جھد کرده دریاب
 می به روی ماھرویان ھاللی

 ھای مھتابخوش آید، خاصه در شب
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 شب ھجرست و مرگ خویش خواھم از خدا امشب
 اجل روزی چو سویم خواھد آمد گو بیا امشب

 چنین دردی که من دارم نخواھم زیست تا فردا
 بیا، بنشین، که جان خواھم سپرد امروز یا امشب

 دوش از غم ھجراندل و جانی که بود آواره شد 
 خواھد ز ما امشب؛دگر یا رب غم ھجران چه می

 نه سر شد خاک درگاھت نه پا فرسود در راھت
 مرا چون شمع باید سوخت از سر تا به پا امشب

 شب آمد باز دور افگند از وصلت ھاللی را
 دریغا شد ھالل و آفتاب از ھم جدا امشب

 
  
  
  
 
 

 تابم ز شمشیر حبیبسر نمی
 بر سرم یا نصیب یدھر چه آ

 دل به درد آمد من بیچاره را
 درد دلم کن ای طبیب ەیچار

 ای که گویی که چونی و حال تو چیست
 من غریب و حال من باشد غریب
 تا رقیب ھست ما را قدر نیست

 نیست گردد یا رب از پیشت رقیب
 نالد ھاللی بی رختزار می

 چنان کز حسرت گل عندلیبآن
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 ان مستجاب است ای حبیبگر دعای دردمند
 از خدا ھرگز نخواھم خواست جز مرگ رقیب

 درد بیماری و اندوه غریبی مشکلست
 وای مسکینی که ھم بیمار باشد ھم غریب
 سر به بالینم ز درد ھجر، نزدیک آمدست

 کز سر بالین من شرمنده برخیزد طبیب
 دیگران دارند ھر یک صد امید از خوان وصل

 نصیب؟د باشم بینصیبی چنمن ز درد بی
 ای صبا جھدی کن و بگشا نقاب غنچه را
 تا کی از دیدار گل محروم باشد عندلیب؟

 زان دھان کام منست و ھست پنھان زیر لب
 دارم که کام من برآید عنقریبچشم می

 چون ھاللی بی مه رویت ز جان سیر آمدم
 نصیبکس مباد از خوان وصل ماھرویان بی

 
 
  
  
 

 ر و دل غمگین و غریبمن به کویت عاشق زا
 چون زید بیچاره عاشق؟ چون کند مسکین غریب؟

 پرشس حال غریبان رسم و آیینست لیک
 ھست در شھر شما این رسم و این آیین غریب
 وقت دشنامم به شکرخنده لب بگشا که ھست

 در میان تلخ گفتن خنده شیرین غریب
 سر ز بالین غریبی بر ندارد تا به حشر

 ابد بر سر بالین غریبگر طبیبی چون تو ی
 بس که باشد شاد ھر کس با رفیقان در وطن

 غمگین غریب یرو به دیوار غم آرد خست
 کسستبر سر کویت ھاللی بس غریب و بی

 آخر ای شاه غریبان لزف کن بر این غریب
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 ای شده خوی تو با من بتر از خوی رقیب
 روزم از ھجر سیه ساخته چون روی رقیب

 ما ز رقیب تو بھستگفته بودی که سگ 
 لیک پیش تو به از ماست سگ کوی رقیب

 کوی تو مرا مانع شد یبس که از کعب
 گر ھمه قبله شود رو نکنم سوی رقیب

 آن ھمه چین که در ابروی رقیبت دیدم
 کاش در زلف تو بودی نه در ابروی رقیب

 تا رقیب از تو مرا وعده دشنام آورد
 ذوق این مژده مرا ساخت دعاگوی رقیب
 گر به ھر موی رقیب از فلک آید ستمی
 آن ھمه نیست سزای سر یک موی رقیب

 یار پھلوی رقیب است و من از رشک ھالک
 ای نیست ز پھلوی رقیبغیر از این فایده

 چون ھاللی اگر از پای افتادم چه عجب؟
 چه کنم نیست مرا قوت بازوی رقیب

  
  
 
 

 ای سر زلف تو کمند حیات
 اتنیست ز قید تو امید نج

 آب حیاتی تو و خط بر لبت
 تر بر لب آب حیات ەیسبز

 شیرین توست ەیشور من از خند
 ست این نباتریش دلم را نمک

 ستخاطر عاشق ز جھان فارغ
 مشت ندارد خبر از کاینات

 ست خط سبز توبراتیتازه
 به ز شب قدر بود این برات
 داد ھاللی به وفای تو جان

 جان دگر یافت ولی از وفات
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 حرکات؟ت پیراھن آن دلبر شیرینچیس
 خضرست و بدن آب حیات یھمچو سرچشم

 این چه قدست و چه رفتار و چه شیرین حرکات؟
 گذرد آب حیاتزنان میگوییا موج

 گر به یاد لب او زھر دھندم که بنوش
 تلخی زھر ز ھر در دھدم ذوق نبات

 ست؟تاریک من یست که در کلباین چه ماھی
 افت چنین در ظلماتآب حیوان نتوان ی

 کردبس که از ناله دلم دوش قیامت می
 کوی تو را ساخت زمین عرصات یعرص

 چند گویی ز سر ناله که جان ده به وفا؟
 جان من، کار دگر نیست مرا غیر وفات

 رحم بر عاشق درویش ندارند بتان
 دالن نیست زکاتوه! که در مذھب این سنگ

 رماند بیچاره ھاللی به کمند تو اسی
 ست که بود او را امکان نجاتاین محال

 
 
  
 

 وه! چه عمرست این که در ھجر تو بردم عاقبت؟
 جان شیرین را به صد تلخی سپردم عاقبت

 گر شکایت داشتی از ناله و درد سری
 رفتم و درد سر از کوی تو بردم عاقبت

 بر لب آمد جان و بر دل حسرت تیغت بماند
 عاقبتلب جان دادم و آبی نخوردم تشنه

 بس که آمد چون قلم بر فرق من تیغ جفا
 ھستی ستردم عاقبت ینام خود را تخت

 گویی ھاللی حاصل عمر تو چیست؟ای که می
 خا جان کندم، از ھجران بمردم عاقبتسال
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 پرستما عاشقیم و بی سر و سامان و می
 قانع به ھر چه باشد و فارغ ز ھر چه ھست

 خمارنوش، تو و محنت ای رند جرعه
 ما و نشاط مستی عشق از می الست

 دی آن سوار شوخ کمر بست و جلوه کرد
 در صورتی که ھر که بدیدش کمر ببست

 ھر کس که دل به دست بتی داد ھمچو من
 ناموس را شکست سنگی گرفت و شیش

 کنیبری ھمه پامال میھا که میدل
 کنی که دلی آوری به دستکاری نمی

 رم آب شدچون ابر دید اشک من از ش
 چون برق دید آه من از انفعال جست

 آخر چو ره نیافت ھاللی به بزم وصل
 ای نشستمحروم از جمال تو در گوشه

 
 
 
 

 طلبی، یار کجاست؟ای که از یار نشان می
 ھمه یارند ولی یار وفادار کجاست؟

 تا نپرسند، به خوبان غم دل نتوان گفت
 ور بپرسند بگو: قوت گفتار کجاست؟

 تازه گل و ماند به دل خار غمشرفت آن 
 گر و سرزنش خار کجاست؟گل کجا جلوه
 دل ھیچ نماند ویرانه یصبر در خان

 بیدار کجاست؟ ەیدیدغم ەیخواب در دید
 پار بر داغ دل سوخته مرھم بودی

 یا رب! امسال چه شد؟ مرحمت پار کجاست
 درخرابات مغان دوش مجویید ز ما

 ر کجاست؟کده ھشیاھمه مستیم، درین می
 ست، ھاللی، که نھان ماند رازبھتر آن

 سر خود فاش مکن، محرم اسرار کجاست؟
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 پرسی ز من کان ماه را منزل کجاست؟ای که می
 ست، اما ندانم دل کجاستمنزل او در دل

 رخسار، از سر تا قدمست آن پریجان پاک
 چنین در نقش آب و گل کجاست؟ور نه شکلی این

 ان سر کویش مخواهناصحا عقل از مقیم
 ایم، اینجا کسی عاقل کجاست؟ما ھمه دیوانه

 آرزوی ساقی و پیر مغان دارم بسی
 رو و آن مرشد کامل کجاست؟آن جوان خوب

 در شب وصل از فروغ ماه گردون فارغم
 این چنین ماھی که من دارم در آن محفل کجاست؟

 روزگاری شد که از فکر جھان در محنتم
 بودم از جھان فارغ کجاست؟یا رب! آن روزی که 

 نیست لعل او برون از چشم گوھربار من
 آری، آری، گوھر مقصود بر ساحل کجاست؟
 چون ھاللی حاصل ما درد عشق آمد، بلی

 حاصل کجاست؟بازان را ھوای زھد بیعشق
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 عذار من کجاست؟روز نوروزست سرو گل
 ند یار من کجاست؟در چمن یاران ھمه جمع

 ھا تا به روزمونسم جز آه و یا رب نیست شب
 ھای تار من کجاست؟آه و یا رب! مونس شب

 گشته مردم، ھر یکی امروز صید چابکی
 شکار من کجاست؟چابک صیدافکن مردم

 آرام رانیست یک ساعت قرار این جان بی
 قرار من کجاست؟یا رب آن آرام جان بی

 سوخت از درد جدایی دل به امید وصال
 ھم داغ دل امیدوار من کجاست؟مر

 ام آخر بپرسروزگاری شد که دور افتاده
 روزگار من کجاست؟روز پریشانکان سیه

 بود عمری بر سر کویت ھاللی خاک ره
 سار من کجاست؟رفت بر باد و نگفتی خاک

 ای باد صبح منزل جانان من کجاست؟
 من مردم، از برای خدا، جان من کجاست؟

 نی کس غریب نیستھای ھجر ھمچو مشب
 کس را تحمل شب ھجران من کجاست؟

 سر خاک شد بر آن سر میدان و او نگفت
 گویی که بود در خم چوگان من کجاست؟

 اندخوبان سمند ناز به میدان فگنده
 میدان من کجاست؟ یسوار عرصچابک

 تا کی رقیب دست و گریبان شود به من؟
 گرفت گریبان من کجاست؟شوخی که می

 که چون به سینه ز پیکان نشان نیافتخوش آن 
 تیر دگر کشید که پیکان من کجاست؟
 از نه فلک گذشت، ھاللی؟ فغان من

 بنگر که من کجایم و افغان من کجاست؟
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 ز باغ عمر عجب سروقامتی برخاست
 بگو که در ھمه عالم قیامتی برخاست

 سمند عشق به ھر منزلی که جوالن کرد
 برخاست غبار فتنه ز گرد مالمتی

 مقیم کوی تو چون در حریم کعبه نشست
 به آه حسرت و اشک ندامتی برخاست

 ستدلم به راه مالمت افتاد و این عجب
 تر آن که ز کوی سالمتی برخاستعجب

 به راه عشق ھاللی فتاده بود ز پا
 کرامتی برخاستسمند مقدم صاحب

 
 
  
  
  
  
 

 ھر آتشین گلی که بر اطراف خاک ماست
 جگر چاک چاک ماستاز آتش دل و 

 ایکشان ز خاک شھیدان گذشتهدامن
 ست خاک ماستگردی که دامن تئو گرفته

 رنگ بی لبشگلەی ساقی برو که باد
 ست زھر ھالک ماستگر آب زندگی

 ست ھمچو دامن گل چشم ما ولیپاک
 تر از چشم پاک ماستدامان یار پاک

 درمان دل مجوی ھاللی که درد عشق
 و دل دردناک ماستخاص از برای جان 
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 ھای میگون در شراب افتاده استعکس آن لب
 حیرتی دارم که چون آتش در آب افتاده است؟

 ای زلف و ماه عارضتظاھرست از حلقه
 در میان سایه ھر جا آفتاب افتاده است

 چون طبیب عاشقانی گه گه این دل خسته را
 کن که بیمار و خراب افتاده استپرسشی می

 لی را به خاک آستانش دید گفتچون ھال
  تاین گدا را بین که بس عالیجناب افتاده اس

  
 

 مه ز جور فلک دو تا شده است؟
 ای جدا شده است؟یا ز مه پاره

 دل ز دستم شد و نیامد باز
 تا به دست که مبتال شده است؟
 زلف را بیش از این به باد مده
 که بسی فتنه در ھوا شده است

 ی رخ تونیست گل در چمن که ب
 غنچه را پیرھن قبا شده است

 ست تو را؟با ھاللی چه دشمنی
 دوستی کجا شده است؟ ەیشیو

  
  
  

 ستدارم شبی که دوزخ از آن عالمت
 ستاز روز من مپرس که آن خود قیامت

 یا رب! ترحمی که ز سنگ جفای چرخ
 ستایم و ز ھر سو مالمتشکستهما دل

 بر آستان عشق سر ما بلند شد
 ستوین سربلندی از قد آن سروقامت

 رفتن ز کوی او کرمی بود از رقیب
 ستاین ھم که رفت و باز نیامد کرامت

 قدم فتاده ھاللی به راه عشقثابت
  !ستاو را درین طریق عجب استقامت
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 رستشتگیر، کان ز جفا خوراه وفا پیش
 ترستست لیک وفا خوشگرچه جفایت خوش

 ھا فزونلبرگ تو از ھمه گروی چو گل
 ترستاز ھمه جا خوش کوی چو گلزار تو

 ست! سرزنش خلق نیزھجر بتان ناخوش
 ترستدیدن روی رقیب از ھمه ناخوش

 با رخش ای نقشبند، دعوی صورت مکن
 رستتصنعت خود را مبین، صنع خدا خوش

 کاش به راھت سرم سوده شود ھمچو خاک
 ستشترسر و پا خوان که چو من عاشقی بیز

 قل و می منع ھاللی مکنمحتسب از ن
 ترستما خوش ەیکز ورع و زھد تو شیو
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 ستھمه الله که سر برزده از خاک من این
 ستچاک منی ھای جگر سوختپاره

 درد عشاق ز درمان کسی به نشود
 ستنخاصه دردی که نصیب دل غمناک م

 ھای من از خاک درش برداریداستخوان
 ست؟و خاشاک من باغ فردوس چه جای خس

 ھمه کس را به جمالش نظری ھست ولی
 ستپاکش نظر پاک من ەیالیق چھر

 باغبان، چند کند پیش من آزادی سرو؟
 ستسرو آزاد غالم بت چاالک من

 ریختدی شنیدم که یکی خون مسلمان می
 ستباک منست، ھمان کافر بیاگر این

 دوستان گر سر درمان ھاللی دارید
  سته تریاک منشربت زھر بیارید، ک

 ستدل که جانان منرحم و سنگینن بیچنیاین
 ست؟دل او سوزد از داغی که بر جان منکی 

 گویی که دل بردار ازوناصحا، بیھوده می
 ست؟به فرمان دلم کی دل به فرمان من من

 در عالج درد من کوشش مفرما، ای طبیب
 ستکه ھر دردی که از عشقست درمان منزان
 غیر از جان سپردن مشکلیدالن را نیست بی
 ستچه ایشان راست مشکل، کار آسان منآن

 من که باشم تا زنم الف غالمی بر درش؟
 ستآنم که دولت خواه سلطان من ◌ٔ بنده

 زد گو بزنآن که بر دامان چاکم طعنه می
 ستن چنین صد چاک دیگر در گریبان منکی

 گوید ھاللی در بیان زلف اوھرچه می
 ستمن پریشانبخت  ەیحسب حال تیر
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 برخیز تا نھیم سر خود به پای دوست
 جان را فدا کنیم که صد جان فدای دوست

 مرگ و زیست نیست یدر دوستی مالحظ
 رد برای دوستدشمن به از کسی، که نمی

 حاشا! که غیر دوست کند جا به چشم من
 توان دگری را به جای دوستدیدن نمی

 ستاز دوست ھر جفا که رسد جای منت
 زیرا که نیست ھیچ وفا چون جفای دوست

 ام ز خلقبا دوست آشنا شده بیگانه
 تا آشنای من نشود آشنای دوست
 دست دعا گشاد ھاللی به درگھت

 یعنی به دست نیست مرا جز دعای دوست
  
  
  
  
  

 گفتی بگو که در چه خیالی و حال چیست؟
 ما را خیال توست تو را در خیال چیست؟

 رسی ز حال من؟جانم به لب رسید چه پ
 چون قوت جواب ندارم سوال چیست؟

 ذوق را ز لذت تیغت چه آگھی؟بی
 از حلق تشنه پرس که آب زالل چیست؟

 کنمگفتم ھمیشه فکر وصال تو می
 در خنده شد که این ھمه فکر محال چیست؟

 دردا که عمر در شب ھجران گذشت و من
 آگه نیم ھنوز که روز وصال چیست؟

 سخن مشکالت عشق شود بهچون حل نمی
 قیل و قال چیست؟ ەیدر حیرتم که فاید

 ای دم به دم به خون ھاللی کشیده تیغ
 مسکین چه کرد؟ موجب چندین مالل چیست؟
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 رسد از بوستان کیست؟این تازه گل که می

 نخل کدام گلشن و سرو روان کیست؟
 کشد به نازباز این نھال تازه که سر می
 کیست؟ سرو کشیده قامت نازک میان

 اش منالای دل ز تیر ابروی پرفتنه
 تو تیر را ببین و مگو کز کمان کیست؟

 ھا که از تو رساندند قاصداندشنام
 دانستم از ادای سخن کز زبان کیست

 گر افگنند پیش سگت بعد کشتنم
 داند ز بوی درد که این استخوان کیست
 افسانه شد حدیث من آخر شبی بپرس

 استان کیست؟گذرد دکین گفتگو که می
 از آه گرم سوخت ھاللی و کس نگفت

 دودی که بر فلک شده از دودمان کیست؟
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 ستدلم، سخن و قول من یکیمن با تو یک
 ستست قول من که شنیدی سخن یکیاین

 بگداختم، چنان که اگر سر برم به جیب
 ستبرد که درین پیرھن یکیکس پی نمی

 ان وصف او کنمخواھم به صد ھزار زب
 ستلیکن مقصرم، که زبان در دھن یکی

 ست؟جبینان چه نسبتماه مرا به زھره
 ستند و ماه انجمن یکیایشان چو انجم

 صد بار از تو شوکت خوبان شکست یافت
 ستخسرو ھزار و خسرو لشکرشکن یکی

 ست نقش دویی از میان مابرخاست
 ستما از کمال عشق دو جانیم و تن یکی

 گھت رقیب و ھاللی برابرنددر در
 ست؟طوطی درین دیار چرا با ذغن یکی

  
  
  

 ستبی تو ھر روز مرا ماھی و ھر شب سالی
 !ستشب چنین، روز چنان، آه! چه مشکل حالی

 ھرگزت نیست بر احوال غریبان رحمی
 !سترحم، غریب احوالیما غریبیم و تو بی

 گر فتد مردم چشمم به رخت، روی مپوش
 ستکه بر روی تو این ھم خالی تو ھمان گیر
 خط ەینوشین تو آن سبز یبر لب چشم

 ستشکرستان تو را طوطی فارغ بالی
 روی تند که باز آیم و زارت بکشممی

 ستست که در کشتن من اھمالیاین نه تندی
 ایبندگی خویش به نامم زده یقرع

 !ستست! این چه مبارک فالیاین سعادت عجب
 نظری کرد و گذشتماه من سوی ھاللی 

 ستکوکب طالع او را نظر اقبالی
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 خبران جز غم عالم غم نیستدر دل بی
 در غم عشق تو ما را خبر از عالم نیست

 خاک عالم که سرشتند غرض عشق تو بود
 ھر که خاک ره عشق تو نشد آدم نیست
 از جنون من و حسن تو سخن بسیارست

 ما و تو از لیلی و مجنون کم نیست یقص
 طبیبان ز پی داغ تو مرھم سازند گر

 کی گذاریم که آن داغ کم از مرھم نیست
 بس که سودای تو دارم غم خود نیست مرا
 گر ازین پیش غمی بود کنون آن ھم نیست

 بخش تو اممن که امروز ھالک دم جان
 دم عیسی چه کنم؟ چون دم او این دم نیست

 خرمی از خاک ھاللی مطلب یغنچ
 ای دل خرم نیستاو ج یکه سر روض

  
  
  
  

 کدام جلوه که در سرو سرافراز تو نیست؟
 ھای ناز تو نیست؟کدام فتنه که در جلوه

 مکن به خاک درش ای رقیب عرض نیاز
 که نازنین مرا حاجت نیاز تو نیست
 دال به شام فراق از بالی حشر مپرس

 که روز کوته او چون شب دراز تو نیست
 ز سجده پیش زخش منع ما مکن زاھد
 نیاز اھل محبت کم از نماز تو نیست
 به کوی عشق ھاللی نساختی کاری

 چه شد؟ مگر کرم دوست کارساز تو نیست؟
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 یا تمنای وصال تو مرا خواھد کشت
 یا تمنای جمال تو مرا خواھد کشت

 ای ھمچو نھالناز آمده ەیباز در جلو
 ناز نھال تو مرا خواھد کشت ەیجلو

 تیغ مکشروز وصلت تو در کشتن من 
 که شب ھجر خیال تو مرا خواھد کشت
 چند پرسی که تو را زار کشم یا نکشم؟

 جھد کن ور نه خیال تو مرا خواھد کشت
 شاه من تا به کی این سرکشی و حشمت و ناز؟

 وه! که این جاه و جمال تو مرا خواھد کشت
 گم شدی باز، ھاللی به خیال دھنش

 این خیاالت محال تو مرا خواھد کشت
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 دل به امید کرم دادم و دیدم ستمت
 ھا که ندیم به امید کرمتچه ستم

 دارم آن سر که به خاک قدمت سر بنھم
 غیر از اینم ھوسی نیست، به خاک قدمت
 تویی آن پادشه مملکت حسن، که نیست

 حشمت و خیل بتان درخور خیل و حشمت
 ستلطف تو کم ز کم و جور تو بیش از بیش

 کنم شکر و ندارم گله از بیش و کمتمی
 شده را موج غم از سر بگذشتعاشق دل

 دست او گیر که افتاده به دریای غمت
 رقم از مشک زدی بر ختن ای کاتب صنع

 !رقمتمشکین یآفرین بر تو و بر خام
 دفتر شرح غمت رفت ھاللی ھمه جا

 گر چه صد ره ببریدیم زبان قلمت
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 تو آمد به سرم سنگ مالمت در کوی
 مشکل که ازین کوی برم جان به سالمت

 نتوان گله کرد از جور و جفایی که تو کردی
 جور تو کرم بود و جفای تو کرامت
 ستامروز مرا درین شھر حال غریبی

 نی رای سفر کردن و نی روی اقامت
 مردم یشد سیل سرشکم سبب طعن

 توفان بال دارم و دریای مالمت
 و فریاد موذن نکند گوش "متقد قا"

 آن کس که به فریاد بود زان قد و قامت
 ای دل که تو امروز گرفتار فراقی

 امروز تو کم نیست و فردای قیامت
 بی روی تو یک چند اگر زیست ھاللی

 دھد اینک به صد اندوه و ندامتجان می
 کنی چو فتد دیده بر منتنا دیده می

 جانم فدای دیدن و نادیده کردنت
 فردا که ریزه ریزه شود تن به زیر خاک

 برخیزم و چو ذره در آیم ز روزنت
 با آن که رفت روشنی چشمم از غمت

 تر از چشم روشنتدارم ھنوز دوست
 روم از صیدگاه توکشی نمیگر می

 فتراک توسنت یست و حلقدست من
 گلگون چکیده است ەیبر دامن تو باد

 ست دامنت؟یا خون ماست آن که گرفت
 ایمستی و گردنی چو صراحی کشیده

 خوش آن که دست خویش در آرم به گردنت
 دیگر تو را چه باک ھاللی ز دشمنان؟

 کان ماه با تو دوست شد و مرد دشمنت
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 اگر از آمدنم رنجه نگردد خویت
 ھر دم از دیده قدم سازم و آیم سویت
 گر بدانم که توان بر سر کویت بودن

 از کویت تا توانم نروم جای دگر
 سر من خاک رھت باد که شاید روزی

 جویتبر سر من سایه کند سرو قد دل
 یا مرا زار بکش یا مرو از پیش نظر

 که ز کشتن بتر است این که نبینم رویت
 کشم ھر نفس از خط و ز زلفت آھیمی

 کشم از ھر مویتھا میآه! بنگر که چه
 بعد از این لطف کن و در دل تنگم بنشین

 نتواند دگری پھلویت تا نشستن
 ای به ابروی تو مایل ھمه کس چون مه عید

 از ھاللی چه عجب میل خم ابرویت؟
  
  
  
  

 ست از سودای گیسویت؟چه غم گر در سرم شوری
 سر صد ھمچو من بادا فدای ھر سر مویت

 تن چون موی را خواھم به گیسوی تو پیوستن
 بدین تقریب خود را خواھم افگندن به پھلویت

 خوبت از روزی که خط بندگی دادمبه روی 
 رویت ◌ٔ ھای جھان آزادم ای من بندهز غم

 گشت چمن رفتیبه دور الله و گل چون به گل
 خجل شد آن یک از رنگ تو و آن دگر از بویت

 از آن رو بر سر کویت قدم کردم ز فرق سر
 خواھم نگردد پایمال من سر کویتکه می

 ب از منخدا را چون به پایت سر نھم رخ بر متا
 که میل سجده دارم پیش محراب دو ابرویت

 ریز ھاللی تیغ بردارینترسم گر به خون
 ولی ترسم که آزاری رسد بر دست و بازویت
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 بدین ھوس که دمی سر نھم به پای قدح
 ام دعای قدحھزار بار فزون خوانده

 ام سر و زرمنم که وقف خرابات کرده
 زر از برای شراب و سر از برای قدح

 بھا شراب بیارریز خون من و خونب
 بگیر جوھر جانم، بده بھای قدح

 رسید موسم گشت چمن، بیا ساقی
 که تازه شد ھوس باده و ھوای قدح

 به یاد لعل تو تا کی لب قدح بوسم؟
 خوش آن که بوسه بر آن لب زنم به جای قدح

 ھاللی از قدح می چه جای پرھیزست؟
 قدحزند صالی بیا ساقی که پیر مغان می

  
  
  
  
  

 دوش با صد عیش بودی، ھرشبت جون دوش باد
 گر چو خونم با حذیفان باده خوردی نوش باد

 کامھر که جز کام تو جوید، باد یا رب تلخ
 ھر که جز نام تو گوید تا ابد خاموش باد

 سرکشان را از رکابت باد طوق بندگی
 نعل سمندت چرخ را در گوش باد ◌ٔ حلقه

 ند خلقگفتگذشتی با ناز و میمی
 این قبای حسن دایم زیور آن دوش باد

 بینم به خوابھا در آغوش خودت میگھی شبگه
 دست من روزی به بیداری در آن آغوش باد

 گون تو دید از ھوش رفتتا ھاللی لعل می
 زین شراب لعل تا روز ابد مدھوش باد
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 بیا بیا که دل و جان من فدای تو باد
 ای تو بادسری که بر تن من ھست خاک پ

 دلم به مھر تو صد پاره باد و ھر پاره
 ھزار ذره و ھر ذره در ھوای تو باد

 ز خانه تا به در آیی و پا نھی به سرم
 سرم فتاده به خاک در سرای تو باد
 اللهتو را به بسمل من گر رضاست، بسم
 بیا بیا که قضا تابع رضای تو باد

 مقصرم ز دعا در جواب دشنامت
 ک در دعای تو بادمالیک ھمه افال

 مباد آن که رمد ھرگز از بالی تو دل
 درین جھان و در آن نیز مبتالی تو بود

 خواھمبه درد خوی گرفتم، دوا نمی
 دوای تو بادھمیشه در دل من درد بی

 چه لطف بود رقیبا که رفتی از کویش؟
 بدین ثواب که کردی بھشت جای تو باد

 اگر ھاللی بیچاره در ھوای تو مرد
 ی مردن او غم مخور، بقای تو بادبرا
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 من عاشق و دیوانه و مستم چه توان کرد؟
 پرستم، چه توان کرد؟می خواره و معشوق

 گر ساغر سی روزه کشیدم چه توان گفت؟
 ساله شکستم چه توان کرد؟چل یور توب

 گویند که رندی و خراباتی و بدنام
 کرد؟آری به خدا این ھمه ھستم، چه توان 

 ام از قید خرد، ھیچ مگوییدمن رسته
 ور زان که ازین قید نرستم چه توان کرد؟

 زھد و سالمت یبرخاستم از صومع
 در کوی خرابات نشستم، چه توان کرد؟

 ست، ھاللیعھدم ھمه با پیر مغان
  گر با دگری عھد نبستم، چه توان کرد؟
 می خواھم و کنجی که بجز یار نباشد

 د و اغیار نباشدمن باشم و او باش
 جا اثر رحمت جاوید توان یافتآن

 جا ز رقیبان تو آثار نباشدکان
 ستست به پھلوی رقیبھر جا که حبیب

 خار نباشددر باغ جھان یک گل بی
 بر من که گرفتار توام، رحم مفرمای

 ست بر آن کس که گرفتار نباشدرحم
 خرابیم و نداریم پناھیما خانه

 دیوار نباشدما را در و ی یرانو
 یار به عالم نتوان بود، ھاللیبی

 عالم به چه کار آید اگر یار نباشد؟
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 ست، من دیوانه خواھم شداگر سودای عشق این
 چه جای آشنا؟ کز خویش ھم بیگانه خواھم شد
 دمیدی یک فسون وز دست بردی صبر و ھوش من
 خدا را ترک افسون کن که من افسانه خواھم شد

 ام پنھانتو را چون گنج کردهغم عشق 
 به این گنج نھانی ساکن ویرانه خواھم شد
 شبی کز روی آتشناک مجلس را بر افروزی

 تو شمع جمع خواھی گشت و من پروانه خواھم شد
 زیبدتقوا نمی یمرا کنج صالح و خرق

 خانه خواھم شدگریبان چاک و رسوا جانی می
 منگون مجو پیمان زھد از به دور آن لب می

 سر پیمان ندارم بر سر پیمانه خواھم شد
 ھاللی من نه آن رندم که از مستی شوم بیخود
 اگر بیخود شوم، زان نرگس مستانه خواھم شد

  
  
  

 از حال دل و دیده مپرسید که چون شد؟
 خون شد دل و از رھگذر دیده برون شد

 خبران، چون خبر از خویش نداریمما بی
 ون شد؟حال دل آواره چه دانیم که چ

 دل خون شد و از دست ھنوزش نگذاری
 بگذار، خدا را، که دل از دست تو خون شد

 تا باد صبا در شکن زلف تو ره یافت
 جنبان جنون شدبھر دل ما سلسله

 کردیم به امید وفا صبر ولیکن
 ھرچند که کردیم جفای تو فزون شد
 ھر قصر امیدی که بر افراخته بودیم

 نگون شد از سیل فراق تو به یک بار
 در عشق تو گویند بشد کار ھاللی
 کاری که مراد دل او بود کنون شد
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 !من کاش پاره پاره کنند یچو الله سین
 ای درون یک به یک نظاره کنندھبه داغ

 به پیش یار دلم را، چو غنچه، بشکافند
 به او جراحت پنھانم آشکاره کنند

 ز سیل دیده خرابم، ز سوز سینه کباب
 و آبم، ز من کناره کنندمیان آتش 

 اند آگاهزردم اگر نی ەیز اشک و چھر
 شبی تفحص آن از مه و ستاره کنند

 ام عمریبر آستان وفا سر نھاده
 که در حساب سگانش مرا شماره کنند

 کشته شدمز تیغ طعنه به یک بار نیم
 نعوذ بالله! اگر طعن من دوباره کنند
 دل حزین ھاللی ز درد ھجران سوخت

 درد دل او به لطف چاره کنندبرای 
  

 با من اول آن ھمه رسم وفاداری چه بود؟
 موجبی چنیدن جفاگاری چه بود؟بعد از آن بی

 مرحمت بگذاشتی، تیغ جفا برداشتی
 ھا کجا شد؟ این ستمگاری چه بود؟آن محبت

 مردم چشمم ز آزارت به خون آغشته شد
 آزاری چه بود؟نور چشم من بگو کین مردم

 یسو گر خدا قید گرفتاران نخواستزان دو گ
 این ھمه ترتیب اسباب گرفتاری چه بود؟

 گر نبود ای شوخ، آھنگ دالزاری تو را
 زاری چه بود؟جھت با عاشقان آھنگ بیبی

 سوی خود خواندی ھاللی را و راندی عاقبت
 عزت او را بدل کردن به این خواری چه بود؟
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 عیدماه من، زلفت شب قدرست و رویت روز 
 در سر ماھی شب و روز به این خوبی که دید؟

 سرو من برخاست، از قدش قیامت شد پدید
 غیر آن قامت که من دیدم قیامت را که دید؟

 آن زنخدان را که پر کردند ز آب زندگی
 بر کفم نه، کز کما نازکی خواھد چکید

 چون در آغوشت گرفتم قالب من جان گرفت
 ن آفریدآفرین جسم تو از جاجان ◌ً غالبا

 چون کف پایت نھادی بر دلم آرام یافت
 دست ازو گر باز داری ھمچنان خواھد تپید

 چون که بگذشتی تو اشک من روان شد از پیت
 عزم پابوس تو دارد، ھر کجا خواھد رسید

 کشم بار غم از ھجران و این کوه بالستمی
 من ندانم کین بال را تا به کی خواھم کشید؟

 بویلی، کان غزال مشکوه! چه پیش آمد، ھال
 ناگھان از من رمید و با رقیبان آرمید؟

  
  
  

 آیدغمی کز درد عشقت بر دل ناشاد می
 آیداگر با کوه گویم، سنگ در فریاد می

 انداخت دانستمدلم روزی که طرح عشق می
 آیدبنیاد میکه گر سازم بنای صبر بی

 ست آن سلطان خوبان رارحمیدانم چه بینمی
 آیداد خواھم بر سر بیداد میکه ھرگه د

 ما نیست معذوری یرقیبا گر تو را اندیش
 آید؟درد را از دردمندان یاد میکجا بی

 ام گویاطفیل بندگان، من ھم قبول افتاده
 آیدکه از ھر جانب آواز مبارک باد می

 !ت کوی می فروشان راناکسجب خاک فرحع
 آیدرود غمگین، ھمان دم شاد میکه ھر کس می

 دل مسکین ھاللی را؟چه نسبت با رقیبان سنگ
  آیدآید ز خسرو آن چه از فریاد مینمی
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 آیددم آخر که مررا عمر به سر می
 آیدگر تو آیی به سرم عمر دگر می

 بنددگر نگریم جگر از درد تو خون می
 آیدور بگریم ز درون خون جگر می

 منم آن کوه غم و درد، که سیالب سرشک
 آیدمن تا به کمر می ھر دم از دامن

 چون کنم از تو فراموش؟ که روزی صد بار
 آیدحسن تو در پیش نظر می ەیجلو

 در فقای سپر سینه به جانست دلم
 آید؟که چرا تیر تو اول به سپر می

 ترستنورسته بود خوب ولی خوب ەیسبز
 آیدخط تو، ھرچند که بر می ەیسبز

 شب ز فریاد ھاللی سگت افغان برداشت
 آید؟چه غوغاست که شب تا به سحر میکین 

  
  
  

 ای کسانی که به خاک قدمش جا دارید
 گاه گاه از من محروم شده یاد آرید

 تا کی از حسرت او خیزم و بر خاک افتم؟
 وقت آنست که از خاک مرا بردارید

 گر ز نزدیک نخواھد که ببینم رویش
 او بگذارید ەیباری از دور به نظار

 مان در پیششمارند صف جمع غالبی
 بنده را در صف آن جمع یکی بشمارید

 گرد آن کوی سگانند بسی، بھر خدا
 که مرا نیز در آن کوی سگی پندارید

 بعد مردن سر من در سر کویش فگنید
 ور توانید به خاک قدمش بسپارید

 دالن مرگ ھاللی طلبید؟تا کی ای سنگ
 مرد بیچاره، شما نیز ھمین انگارید
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 این درد به درمان نرسیددل به درد آمد و 
 سر درین کار شد و کار به سامان نرسید

 من رحم نکرد یآن جفاپیشه که بر نال
 کافری بود به فریاد مسلمان نرسید

 کس بر آن شه خوبان غم من عرض نکرد
 وه! که درد دل درویش به سلطان نرسید

 وه! که تا گشت سرم بر سر میدان تو خاک
 ه میدان نرسیدبعد از آن پای تو یک روز ب

 ست مرا در ره عشق؟تو چه دانی که چه حال
 چون تو را گردی از این راه به دامان نرسید

 عاقبت دست به دامان رقیب تو زدم
 چه کنم دست من او را به گریبان نرسید

 عمرھا خواست ھاللی که به خوبان برسد
 مرد بیچاره و یک روز بدیشان نرسید
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 دای تو آخر سر به شیدایی کشیدوه که سو
 عشق نھان ما به رسوایی کشید یقص

 آخر، ای جان، روزی از حال دل زارم بپرس
 ھای تنھایی کشیدتا بگویم آن چه در شب

 کشند از داغ سویت خردمندان شھرمی
 گرد صحرایی کشیدآن چه مجنون بیابان

 دانند که چیستچشم تو می یحال ما و فتن
 رت ترکان یغمایی چشیدھر که روزی غا

 آن سرو آزادم که بر رخسار گل ◌ٔ بنده
 خال رعنایی نھاد و خط زیبایی کشید

 طاقت ھجران ندارد نازپرورد وصال
 داغ و درد عشق را نتوان به رعنایی کشید

 صبر فرمودن ھاللی را مفرما ای طبیب
 زان که نتوان بیش از این رنج شکیبایی کشید

 تغنا کنید؟ای بتان سنگ دل تا چند اس
 ما خود از فکر شما مردیم، فکر ما کنید

 جان محزون در تنم امروز و فردا بیش نیست
 فردا کنید یفکر امروز من و اندیش
 خواھم که یار آگه شودمردم از این غصه می

 ای رقیبان، بر سر تابوت من غوغا کنید
 برانچند با اغیار پردازید ای سیمین

 پروا کنید گاه گاھی ھم به حال عاشقان
 کند سودای زلفش روز مسکینان سیاهمی

 روزان مسکین ترک این سودا کنیدای سیه
 کند دستار منبسکه مخمورم، گرانی می

 می فروشان، از سر من این بال را وا کنید
 ھای ھاللی سر به شیدایی کشیدعاشقی

 دوستان فکری به حال عاشق شیدا کنید
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 م کنیددوستان امشب دوای درد محزون
 ای خوانید و افسونم کنیدبر سرم افسانه

 نیست اندوه مرا با درد مجنون نسبتی
 شوم دیوانه گر نسبت به مجنونم کنیدمی
 صد چاکم از خوناب اشک یگون شد خرقالله

 شرح این صورت به شوخ جامه گلگونم کنید
 امشھسوار من به صحرا رفته و من مانده

 بیرونم کنید خواھم کهزین گناه از شھر می
 اموصف قدش را به میزان خرد سنجیده

 آفرین بر اعتدال طبع موزونم کنید
 چشم پرخونم ببینید و مپرسید از دلم

 حالت دل را قیاس از چشم پرخونم کنید
 امچون ھاللی دوش بر خاک درش جا کرده

 شاید امروز جا بر اوج گردونم کنید
  
  
  
  

 ارجان خواھم از خدا، نه یکی بلکه صد ھز
 تا صد ھزار بار بمیرم برای یار

 من زارم و تو زار دال یک نفس بیا
 تا ھر دو در فراق بنالیم زار زار

 خون در کنار من یاز بس که ریخت گری
 پر شد از این کنار، جھان، تا به آن کنار

 در روزگار ھجر تو روزم سیاه شد
 ھا کرد روزگاربر روز من ببین که چه
 کوی خودش مرانچون دل اسیر توست، ز 

 کن و دل ما را نگاه دار دلداریی
 کام من از دھان تو یک حرف بیش نیست

 بھر خدا که لب بگشا، کام من بر آر
 چون خاک شد ھاللی مسکین به راه تو

 خاکش به گرد رفت و شد آن گرد ھم غبار
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 ترای به خوبی از ھمه خوبان عالم خوب
 ترحسن و جمالت ھر یک از ھم خوب ەیشیو

 دمی، گر یوسف مصرست، مانند تو نیستآ
 ترای تو از مجموع فرزندان عالم خوب

 ترسترنگت از می حالتی دارد که از گل خوش
 ترو آن عرق بر عارض پاکت ز شبنم خوب

 تر شد روی گلگونت به دور خط سبزخوب
 ترآری، آری، باغ باشد سبز و خرم خوب

 ملک جان تسلیم سلطان خیالش شد، که ھست
 ترر ما بر چنین شاھی مسلم خوبکشو

 تشنه لب بوسد ھاللی خاک آن در، زان که ھست
 ترخاک پای پاک آن کو ز آب زمزم خوب

  
  
  
  
  

 ای کجی آموخته پیوسته از ابروی خویش
 جوی خویشراستی ھم یاد گیر از قامت دل

 ما کوی توست از کوی خود ما را مران یکعب
 خویش ما روی تو ما را مران از کوی یقبل

 سر به بالین فراقت ھر کسی شب تا به روز
 ھای تو و سر بر سر زانوی خویشما و غم

 شب چو بر خاک درت پھلو نھادم گفت دل
 من ز پھلوی تو در عیشم، تو از پھلوی خویش

 دارد چنینچون ھاللی را فلک سرگشته می
 ابروی خویشنالد از ماه ھاللجھت میبی
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 ن الم دلظاھر نکنم پیش رقیبا
 غم نتوان گفت غم دلبا مردم بی

 جا کن به دل و دیده که غیر از تو نشاید
 چشم و حرم دل ەیسلطان سراپرد

 گذرد بازای صبر کجایی؟ که ز حد می
 بر دل ستم آن مه و بر من ستم دل
 پای دل افگار شد از خار ره عشق

 ای کاش! درین ره نرسیدی قدم دل
 لیست ھالدر عشق تو رسوای جھان

 گاه از غم بسیار و گاه از صبر کم دل
  
  
  
  
  
  
  

 دل غمخوارینه رفیقی که بود در پی 
 بیماری دل ەینه طبیبی که کند چار

 دل بیمار مرا ھر که گرفتار تو خواست
 !یارب آزاد نگردد ز گرفتاری دل

 طاقت زاری دل نیست دگر، بھر خدا
 گوش کن گفت مرا، گوش مکن زاری دل

 ا به شراب و به کباب؟چند خواھی دگران ر
 حال خون خوردن من بین و جگرخواری دل

 کنان باز آمدجان به کوی تو شد و ناله
 که در آن کوی نگنجید ز بسیاری دل
 دل به راه غمت افتاد خدا را مددی

 ست مددگاری دلکه درین راه ثواب
 در وفای تو چنانم که اگر خاک شوم

 آید از تربت من بوی وفاداری دل
 زار ھاللی نکند غیر جفابر دل 

  آه! تا جند توان کرد جفاگاری دل؟
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 امروزی که در فراق جمال تو بوده
 امگریان در اشتیاق وصال تو بوده

 امام به ھوای تو رفتهھر سو که رفته
 امام به خیال تو بودهھر جا که بوده

 ھر گه شکرلبی به کسی کرد گفتگو
 امدر حسرت جواب و سوال تو بوده

 امکه داغ بر ورق الله دیده جایی
 امآن جا به یاد عارض و خال تو بوده

 قد بلند سرو ەیام نظارچون کرده
 امدر آرزوی تازه نھال تو بوده

 القصه رخ نما که ھاللی صفت بسی
 اممشتاق آفتاب جمال تو بوده

  
  
  
  

 وفا عمری وفا کردم ندانستمبه یار بی
 مبه امید وفا بر خود جفا کردم ندانست

 دل آزاری که ھرگز دیده بر مردم نیندازد
 به سان مردمش در دیده جا کردم ندانستم

 اگر گفتم که دارد یار من آیین دلجویی
 معاذالله غلط کردم، خطا کردم، ندانستم

 بالی جان من آن شوخ و من افتاده در کویش
 دریغا خانه در کوی بال کردم ندانستم

 ھتربدخوی او از آشنا ب یبه ھر بیگان
 به آن بیگانه خود را آشنا کردم ندانستم

 گرفتم آن سر زلف و کشیدم و صد گرفتاری
 به دست خویش خود را مبتال کردم ندانستم

 ھاھاللی پیش آن مه شرمسارم زین شکایت
 درین معنی به غایت ماجرا کردم ندانستم
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 اگر چون خاک پامالم کنی، خاک درت گردم
 گرد سرت گردموگر چون گرد بر بادم دھی، 

 سازم به دست خویش قربانتکشی خنجر که می
 ست این؟ که من قربان دست و خنجرت گردمچه لطف

 تو ماه کشور حسنی و شاه کشور خوبان
 گدای کشورت باشم، اسیر لشکرت گردم

 پس از مردن چو در پرواز آید مرغ جان من
 چوم مرغان حرم بر گرد قصر و منظرت گردم

 ، چند رانی؟ سوی خویشم خوانوارم، به تلخیمگس
 که بر گرد لب شیرین ھمچون شکرت گردم

 ھاللی را به ھشیاری چه جای طعن؟ ای ساقی
 بگردان ساغر می تا ھالک ساغرت گردم

  
  
  
  
  
  

 به صد امید ھر دم گرد آن دیوار و در گردم
 بسی امیدوارم، آه! اگر نومید برگردم

 یدمست این؟ که از یک دیدنت دیوانه گردچه حسن
 تر گردمبیا، تا بار دیگر بینم و دیوانه

 چون آن مه فتنه شد در شھر، من عاقبت روزی
 شوم آواره و ھر دم به صحرای دگر گردم

 خدا را، این چنین زود از سر بالین من مگذر
 دمی بنشین، که برخیزم، تو را بر گرد سر گردم

 پرسم از جانان ولی ناگه اگر روزیخبر می
 خبر گردمگوید من از خود بیازو کس یک خبر 

 ھاللی، چون سپه انگیخت عشق آن کمان ابرو
 به میدان آیم و تیر مالمت را سپر گردم
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 ھر زمان بر صف خوبان به تماشا گذرم
 چون رسم پیش تو نتوانم از آن جا گذرم

 دارم آن سر که به سودای تو بازم سر خویش
 سر چه کار آید؟ اگر زین سر و سودا گذرم

 خط سبز و لب لعل گذشتن نتوان زان
 گر به صد مرتبه از خضر و مسیحا گذرم

 نشینا، قدمی چند به من ھمره شوھم
 که برش طاقت آن نیست که تنھا گذرم

 قصر مقصود بلندست، خدایا، سببی
 که ازین مرحله بر عالم باال گذرم

 مھر تو گر دست دھد ھمچو مسیح یرشت
 رمپا به گردن نھم و از سر دنیا گذ

 من که امروز ھاللی، خوشم از دولت عشق
 فردا گذرم یست کز اندیشبھتر آن

 
 
 
  
  
  

 خواھم که به زیر قدمت زار بمیرم
 ھر چند کنی زنده، دگر بار بمیرم
 دانم که چرا خون مرا زود نریزی

 خواھی که به جان کندن بسیار بمیرم
 من طاقت نادیدن روی تو ندارم
 رممپسند که در حسرت دیدار بمی

 خورشید حیاتم به لب بام رسیدست
 دیوار بمیرم یآن به که در آن سای

 ند رقیبانگفتی که ز رشک تو ھالک
 من نیز بر آنم که از این عار بمیرم

 چون یار به سر وقت من افتاد، ھاللی
 ست اگر در قدم یار بمیرموقت
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 به خاک من گذری کن، چو در وفای تو میرم
 برای تو میرمکه زنده گردم و بار دگر 

 را ھاھوس نھادم از سر خود یک به یک 
 ھمین بود ھوس من که در ھوای تو میرم

 دل از جفای تو خون شد روا مدار که عمری
 دم از وفا زنم و آخر از جفای تو میرم

 تویی که: جان جھانی فزاید از لب لعلت
 منم که ھر نفس از لعل جانفزای تو میرم

 نتوانمبه حال مرگم و سوی تو آمدن 
 تو بر سرم قدمی نه، که زیر پای تو میرم

 رو ای رقیب، ز سر کویش، که ترک جان نتوانی
 تو جای خویش به من ده، که من به جای تو میرم

 مرا به خواری ازین در مران به سان ھاللی
 گذار تا چو سگان بر در سرای تو میرم

 
 
 
 

 پس از عمری که خود را بر سر کوی تو اندازم
 ر نتوانم نظر سوی تو اندازمز بیم غی

 پس از چندی که ناگه دولت وصل اتفاق افتد
 چه باشد گر توانم دیده بر روی تو اندازم؟

 نبینم ماه نو را در خم طاق فلک ھرگز
 اگر روزی نظر بر طاق ابروی تو اندازم

 خواھم که ھر ساعتآیی و من از شوق میتو می
 سر خود را به پای سر دلجوی تو اندازم

 قیب سنگدل زین سان که جا کرده به پھلویتر
 دل چه سان خود را به پھلوی تو اندازممن بی

 دلی کز دست من شد آه اگر روزی به دست آید
 کبابی سازم و پیش سگ کوی تو اندازم
 ھاللی را دل دیوانه در قید جنون اولی

 اجازت ده که بازش در خم موی تو اندازم
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 انجمن باشم مجنون چو من در یمگو افسان
 ازو باری چرا گوید کسی جایی که من باشم

 دانددرد مرا جز من نمی یکسی افسان
 از آن دایم من دیوانه با خود در سخن باشم

 رو ای زاھد که من کاری ندارم غیر می خوردن
 مرا بگذار تا مشغول کار خویشتن باشم

 جدا زان سروقد گر جانب بوستان روم روزی
 سرو چمن باشم یایبه یاد قد او در س

 چه سان رازی کنم پنھان که از صد پرده ظاھر شد
 مگر وقتی نھان ماند که در زیر کفن باشم

 کنم آریمرا جان کوه اندوه است و من جان می
 ست من ھم کوھکن باشمتو را لعل شیرین
 خواریپرسد مرا یاری و غمھاللی چون نمی

 من مسکین غریبم گرچه دایم در وطن باشم
 
 
 
 

 تا عمر بود در ھوس روی تو باشم
 در خاک شوم خاک سر کوی تو باشم

 فردای قیامت نروم جانب طوبی
 در سایه سرو قد دلجوی تو باشم
 پھلوی تو پیوسته نشینند رقیبان

 تا من نتوانم که به پھلوی تو باشم
 تو کاست تن من، که چو مویی ەیاز غمز

 من موی شوم در خم گیسوی تو باشم
 از تو ناز بری دست به چوگانھر گه که 

 خواھم ھمه تن سر شوم و گوی تو باشم
 ای شاخ گل تازه منم بلبل این باغ

 روی تو باشم یمعذورم اگر شیفت
 روزی که فلک نام مرا خواند ھاللی

 خواست که من مایل ابروی تو باشممی
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 یار گفت از ما بکن قطع نظر گفتم به چشم
 تم به چشمگفت قطعا ھم مبین سوی دگر، گف

 گفتم به چشم ! از غیر ما پوشان نظر :گفت یار
 گفتم به چشم ،نگروانگھی دزدیده در ما می

 گفتم به جان ،کن بدلگفت با ما دوستی می
 گفتم به چشم ،به سر می روگفت راه عشق ما 

 گفت با چشمت بگو تا در میان مردمان
 گفتم به چشم ،سوی ما ھر دم نیندازد نظر

 ا سخن داری به چشم دل بگوگفت اگر با م
 گفتم به چشم ،تا نگردد گوش مردم با خبر

 گفت اگر خواھی غبار فتنه بنشیند ز راه
 گفتم به چشم ،برفشان آبی به خاک رھگذر

 ایگون خندهگفت اگر خواھد دلت زین لعل می
 گفتم به چشم ،کن به صد خون جگرھا میگریه

 گفتم به دل ،گفت جان من کجا الیق بود
 گفتم به چشم ،خواھم جز این جای دگر فت میگ

 گفت اگر گردی شبی از روی چون ماھم جدا
 گفتم به چشم ،شمرتا سحرگاھان ستاره می

 گفت اگر دارد ھاللی چشم گریانت غبار
 گفتم به چشم ،کحل بینایی بکن زین خاک در

 
 
  
  

 


