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  مجموع غزلیات زندەیاد پروین را 

  گاگش برای دوستانش تایپ کردەاست.
  
  

  پروین اعتصامی
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 – تبریز در ١٢٨۵ اسفند ٢۵ ەیزاد ، پروین اعتصامی  معروف به اعتصامی ەیرخشند
را  عربی  و نگلیسیا ،فارسی پروین از کودکی. تھران در ١٣٢٠فروردین  ١۵ یدرگذشت

چون دھخدا و  ن کودکی تحت نظر پدرش و استادانینزد پدرش آموخت و از ھما
، از شاعران و یوسف اعتصامی سرودن شعر را آغاز کرد. پدر وی الشعراء بھارملک

گیری زندگی ھنری پروین و کشف استعدادھا، و مترجمان عصر خود بود که در شکل
ذوق و گرایش وی به سرودن شعر نقش مھمی داشت. او در بیست و ھشت سالگی 

مسرش، پس از چندی از او جدا شد. ازدواج کرد، اما به دلیل اختالف فکری با ھ
تھران به شغل  دانشسرای عالی  یخاناز جدایی، برای مدتی در کتابپروین بعد 

پرداخت. پروین پیش از چاپ دومین نوبت از دیوان اشعارش، بر  کتابداری به کار
  . در سی و پنج سالگی در تھران درگذشت  حصبه  اثر بیماری

به عنوان روز بزرگداشت پروین  )بیست و پنجم اسفندماه(زادروز پروینبمناسبت  
 .استگذاری شدهنام اعتصامی

، شعر  ۶٠۶تنھا اثر چاپ و منتشر شده از پروین، دیوان اشعار اوست، که دارای     
شود. پروین بیشتر به دلیل به می قصیده و قطعه ،مثنوی ھایقالب شامل اشعاری در

در شعرھایش، معروف است. شعرھای پروین قبل از چاپ به صورت  مناظره  کار بردن
امثال و  و محسن ھشترودی از منتخبات آثار و بھار ی مجل مجموعه و کتاب، در

شدند. موفقیت اولین چاپ دیوان اشعار او سبب پیدایش از دھخدا، چاپ می حکم
 .ھای بعدی شعرھای او شدزمینه برای چاپ

و معانی اشعار پروین، است. مضامین » جریان تلفیقی«پروین اعتصامی از پیروان 
 آموختن به او فراوان شوق و استعداد پدر، به وی عمیق دلبستگی ەیکنندتوصیف
 و ھمدلی ابراز و حمایت و ستمگران و ستم با مخالفت و ستیزیظلم ییروح دانش،

 اتفاقات و حوادث از اغلب پروین اشعار. است دیدگانستم و محرومان با ھمدردی
 آن کمک با که ندارد وجود شعری او، اشعار میان در. اندخالی اجتماعی و شخصی

دگاه طرز بیان مفاھیم و دی از پروین شعر. شناخت را شاعر شخص صراحتا بتوان
است. در دیوان او بیش از » سؤال و جواب«و » مناظره«معانی، بیشتر به صورت 

ھفتاد نمونه مناظره آمده که وی را از این لحاظ در میان شاعران فارسی برجسته 
لکه میان ھا و جانوران و گیاھان، بھا نه تنھا میان انساناست. این مناظرهساخته

افتد. پروین در بیان مقاصد خود نیز اتفاق می –از قبیل سوزن و نخ  –انواع اشیاء 
 ەیدنظیری استفا، با شیوایی کم«تمثیل» و «تخیل» و «بخشیشخصیت» از ھنرھای

 .استکرده بسیار
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 به الله نرگس مخمور گفت وقت سحر
 که ھر که در صف باغ است صاحب ھنریست                                      

 را ما میدھد نوروز ەیبنفشه مژد
 شکوفه را ز خزان وز مھرگان خبریست                                    
 خون دل استبجز رخ تو که زیب و فرش ز 
 بھر رخی که درین منظر است زیب و فریست                                  

 جواب داد که من نیز صاحب ھنرم
 درین صحیفه ز من نیز نقشی و اثریست                                 

 میان آتشم و ھیچگه نمیسوزم
 ور آسمان شرریستھماره بر سرم از ج                                   

 عالمت خطر است این قبای خون آلود
 ھر آنکه در ره ھستی است در ره خطریست                               

 بریخت خون من و نوبت تو نیز رسد
 بدست رھزن گیتی ھماره نیشتریست                               

 خوش است اگر گل امروز خوش بود فردا
 ولی میان ز شب تا سحر گھان اگریست                             

 از آن، زمانه بما ایستادگی آموخت
 که تا ز پای نیفتیم، تا که پا و سریست                            

 یکی نظر به گل افکند و دیگری بگیاه
 تز خوب و زشت چه منظور؟ ھر که را نظریس                           

 نه ھر نسیم که اینجاست بر تو میگذرد
 صبا صباست، به ھر سبزه و گلش گذریست                           

 میان الله و نرگس چه فرق، ھر دو خوشند
 گریستکه گل بطرف چمن ھر چه ھست عشوه                          

 تو غرق سیم و زر و من ز خون دل رنگین
                         فقر خلق چه خندی، تو را که سیم و زریستب 

 شود خاموشز آب چشمه و باران نمی
 که آتشی که در اینجاست آتش جگریست                            

 ھنر نمای نبودم بدین ھنرمندی
 سخن حدیث دگر، کار قصه دگریست                            
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 گل از بساط چمن تنگدل نخواھد رفت
  بدان دلیل که مھمان شامی و سحریست                             

 
 تو روی سخت قضا و قدر ندیدستی
 ھنوز آنچه تو را مینماید آستریست                                         

 از آن، دراز نکردم سخن درین معنی
 کار مختصریست که کار زندگی الله                                          

 خوش آنکه نام نکوئی بیادگار گذاشت
 که عمر بی ثمر نیک، عمر بی ثمریست                                      

 کسیکه در طلب نام نیک رنج کشید
 اگر چه نام و نشانیش نیست، ناموریست                                    

  
  

  
  

 شتنای خوشا مستانه سر در پای دلبر دا
 دل تھی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن                                      

 نزد شاھین محبت بی پر و بال آمدن
 پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن                                       

 سوختن بگداختن چون شمع و بزم افروختن
 اد روی جانان اندر آذر داشتنتن بی                                      

 اشک را چون لعل پروردن بخوناب جگر
 دیده را سوداگر یاقوت احمر داشتن                                       

 ھر کجا نور است چون پروانه خود را باختن
 ھر کجا نار است خود را چون سمندر داشتن                                     

 یافتن بیرنج در ظلمات دلآب حیوان 
 زان ھمی نوشیدن و یاد سکندر داشتن                                       

 از برای سود، در دریای بی پایان علم
 عقل را مانند غواصان، شناور داشتن                                         

 گوشوار حکمت اندر گوش جان آویختن
 چشم دل را با چراغ جان منور داشتن                                         

 در گلستان ھنر چون نخل بودن بارور
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 عار از ناچیزی سرو و صنوبر داشتن                                         
 از مس دل ساختن با دست دانش زر ناب

 م و جان را کیمیا و کیمیاگر داشتنعل                                        
 ھمچو مور اندر ره ھمت ھمی پا کوفتن

  چون مگس ھمواره دست شوق بر سر داشتن                                      
 

 ای خوشا سودای دل از دیده پنھان داشتن
 مبحث تحقیق را در دفتر جان داشتن                                              

 ھا بی کارگاه و دوک و جوال بافتندیبه
 گنجھا بی پاسبان و بی نگھبان داشتن                                            
 بنده فرمان خود کردن ھمه آفاق را
 دیو بستن، قدرت دست سلیمان داشتن                                           

 در ره ویران دل، اقلیم دانش ساختن
 در ره سیل قضا، بنیاد و بنیان داشتن                                          

 دیده را دریا نمودن، مردمک را غوصگر
 اشک را مانند مروارید غلطان داشتن                                          

 از تکلف دور گشتن، ساده و خوش زیستن
 ملک دھقانی خریدن، کار دھقان داشتن                                         

 رنجبر بودن، ولی در کشتزار خویشتن
 وقت حاصل خرمن خود را بدامان داشتن                                        

 روز را با کشت و زرع و شخم آوردن بشب
 شامگاھان در تنور خویشتن نان داشتن                                        

 وارسربلندی خواستن در عین پستی، ذره
 آرزوی صحبت خورشید رخشان داشتن                                        

  
  

  
  

  
 ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن

 پنھان داشتنروی مانند پری از خلق                                             
 ھمچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن
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 ھمچو ابراھیم در آتش گلستان داشتن                                            
 کشتی صبر اندرین دریا افکندن چو نوح

 دیده و دل فارغ از آشوب طوفان داشتن                                           
 و کمانداران عشق در ھجوم ترکتازان

 ای آماده بھر تیرباران داشتنسینه                                           
 روشنی دادن دل تاریک را با نور علم

  در دل شب، پرتو خورشید رخشان داشتن                                        
 

 ھمچو پاکان، گنج در کنج قناعت یافتن
 مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن                                         

  
  
  
  

 ای خوشا خاطر ز نور علم مشحون داشتن
 تیرگیھا را ازین اقلیم بیرون داشتن                                               
 ھمچو موسی بودن از نور تجلی تابناک

 گفتگوھا با خدا در کوه و ھامون داشتن                                             
 پاک کردن خویش را ز آلودگیھای زمین

 خانه چون خورشید در اقطار گردون داشتن                                           
 عقل را بازارگان کردن ببازار وجود
 ین بازار و مغبون داشتننفس را بردن بر                                          

 بی حضور کیمیا، از ھر مسی زر ساختن
 بی وجود گوھر و زر، گنج قارون داشتن                                          

 گشتن اندر کان معنی گوھری عالمفروز
 ھر زمانی پرتو و تابی دگرگون داشتن                                          

 ھوش را بایکدیگر آمیختنعقل و علم و 
 جان و دل را زنده زین جانبخش معجون داشتن                                  

 چون نھالی تازه، در پاداش رنج باغبان
 ھای خرد خویش از بار، وارون داشتنشاخه                                     

 ھر کجا دیوست، آنجا نور یزدانی شدن
 ھر کجا مار است، آنجا حکم افسون داشتن                                     
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 زر معانی داشتن ،ای خوش اندر گنج دل
 نیست گشتن، لیک عمر جاودانی داشتن                                            

 ساختن ھستی اوراق یعقل را دیباچ
 داشتن بازارگانی یرا سرمای علم                                            

 ای رنگین گلیکشتن اندر باغ جان ھر لحظه
 وندران فرخنده گلشن باغبانی داشتن                                           
 دل برای مھربانی پروراندن الجرم
 جان بتن تنھا برای جانفشانی داشتن                                        

 ا به لطفی خاطر آوردن بدستناتوانی ر
 یاد عجز روزگار ناتوانی داشتن                                           

 در مدائن میھمان جغد گشتن یکشبی
 پرسشی از دولت نوشیروانی داشتن                                         

 صید بی پر بودن و از روزن بام قفس
 گفتگو با طائران بوستانی داشتن                                         

  
  
  
  
  

 ای با شوق پروازکبوتر بچه
 بجرئت کرد روزی بال و پر باز                                 

 پرید از شاخکی بر شاخساری
 گذشت از بامکی بر جو کناری                                 

 نمودش بسکه دور آن راه نزدیک
 شدش گیتی به پیش چشم تاریک                                

 ز وحشت سست شد بر جای ناگاه
 ز رنج خستگی درماند در راه                                 

 گه از اندیشه بر ھر سو نظر کرد
 گه از تشویش سر در زیر پر کرد                                  

 ز گشتننه فکرش با قضا دمسا
 اش نیروی زان ره بازگشتننه                                  
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 نه گفتی کان حوادث را چه نامست
  نه راه النه دانستی کدامست                                    

 
 نه چون ھر شب حدیث آب و دانی
 نه از خواب خوشی نام و نشانی                                        
 فتاد از پای و کرد از عجز فریاد
 ز شاخی مادرش آواز در داد                                        

 کزینسان است رسم خودپسندی
 چنین افتند مستان از بلندی                                     

 بدن خردی نیاید از تو کاری
 باید بردباری به پشت عقل                                   

 ترا پرواز بس زودست و دشوار
 ز نو کاران که خواھد کار بسیار                                 

 بیاموزندت این جرئت مه و سال
 ھمت نیرو فزایند، ھم پر و بال                                  

 ھنوزت دل ضعیف و جثه خرد است
 ھنوز از چرخ، بیم دستبرد است                                 

 ھنوزت نیست پای برزن و بام
 ھنوزت نوبت خواب است و آرام                                 

 ھنوزت انده بند و قفس نیست
 بجز بازیچه، طفالن را ھوس نیست                                

 نگردد پخته کس با فکر خامی
 نپوید راه ھستی را به گامی                                

 ترا توش ھنر میباید اندوخت
 حدیث زندگی میباید آموخت                                

 بباید ھر دو پا محکم نھادن
 از آن پس، فکر بر پای ایستادن                                

 پریدن بی پر تدبیر، مستی است
 جھان را گه بلندی، گاه پستی است                              

 به پستی در، دچار گیر و داریم
 بباال، چنگ شاھین را شکاریم                               

 من اینجا چون نگھبانم و تو چون گنج
 ترا آسودگی باید، مرا رنج                                  

 ین خانه بیرونتو ھم روزی روی ز
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 ببینی سحربازیھای گردون                                    
 از این آرامگه وقتی کنی یاد
 که آبش برده خاک و باد بنیاد                                  

 ای تا زاشیان امن دلتنگنه
 نه از چوبت گزند آید، نه از سنگ                                 

 در دامھا بسیار بستندمرا 
 ز بالم کودکان پرھا شکستند                                 

 گه از دیوار سنگ آمد گه از در
 گھم سرپنجه خونین شد گھی سر                                 

 نگشت آسایشم یک لحظه دمساز
 گھی از گربه ترسیدم، گه از باز                               

 ھای آسمانیھجوم فتنه
 مرا آموخت علم زندگانی                              

 نگردد شاخک بی بن برومند
 ز تو سعی و عمل باید، ز من پند                             

  
  
  

  
   
  

 جھاندیده کشاورزی بدشتی
 بعمری داشتی زرعی و کشتی                               

 توده کردی بوقت غله، خرمن
 دل از تیمار کار آسوده کردی                               

 ستمھا میکشید از باد و از خاک
 که تا از کاه میشد گندمش پاک                              

 جفا از آب و گل میدید بسیار
 که تا یک روز می انباشت انبار                             

 ر خاک و بادیسخنھا داشت با ھ
 بھنگام شیاری و حصاری                               

 سحرگاھی ھوا شد سرد زانسان
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 که از سرما بخود لرزید دھقان                              
 پدید آورد خاشاکی و خاری

 شکست از تاک پیری شاخساری                              
 نھاد آن ھیمه را نزدیک خرمن

 فروزینه زد، آتش کرد روشن                              
 چو آتش دود کرد و شعله سر داد
 بناگه طائری آواز در داد                                      

 که ای برداشته سود از یکی شصت
 درین خرمن مرا ھم حاصلی ھست                                    

 برفروزینشاید کآتش اینجا 
 مبادا خانمانی را بسوزی                                   
 بسوزد گر کسی این آشیانرا

 چنان دانم که میسوزد جھان را                                   
 اگر برقی بما زین آذر افتد
 حساب ما برون زین دفتر افتد                                

 حلقه و بندبسی جستم بشوق از 
 که خواھم داشت روزی مرغکی چند                                 

 ھنوز آن ساعت فرخنده دور است
 ھنوز این النه بی بانگ سرور است                               

 ترا زین شاخ آنکو داد باری
 مرا آموخت شوق انتظاری                                

 وئی کامجوئیستبھر گامی که پ
 نھفته، ھر دلی را آرزوئیست                                    

 توانی بخش، جان ناتوان را
 که بیم ناتوانیھاست جان را                                 

  
  
  
  
  
  

 :اید که آسایش بزرگان چیستشنیده
 بیچارگان نیاسودنبرای خاطر                                               

 بکاخ دھر که آالیش است بنیادش
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 مقیم گشتن و دامان خود نیالودن                                            
 ھمی ز عادت و کردار زشت کم کردن
 ھماره بر صفت و خوی نیک افزودن                                            

 ز بھر بیھده، از راستی بری نشدن
 برای خدمت تن، روح را نفرسودن                                         

 برون شدن ز خرابات زندگی ھشیار
 ای نپیمودنز خود نرفتن و پیمانه                                           

 رھی که گمرھیش در پی است نسپردن
 اش اندر پس است نگشودنتنهدریکه ف                                           

  
  
  
  

  
  

 مرغی بپرید سوی گلزار              از ساحت پاک آشیانی
 افتاد بسی و جست بسیار            در فکرت توشی و توانی

 بر ھر گل و میوه سود منقار        رفت از چمنی به بوستانی
 یغماگر دھر گشت بیدار          تا خفت ز خستگی زمانی

 چون برق جھان ز ابر آذار             بجھید از کمانیتیری 
   گردید نژند خاطری شاد                            

           
                        از یاد برون شدش پریدن         چون بال و پرش تپید در خون

                              نومید ز آشیان رسیدن                  افتاد ز گیرودار گردون
                         نالید ز درد سر کشیدن             از پر سر خویش کرد بیرون

                                    آرمیدن فارغ یشایست       دانست که نیست دشت و ھامون
    در دیده نماند تاب دیدن             دگرگون زندگی ەیشد چھر

                                                                    انا که دل از تپیدن افتادم                    
 

 از قلب بریده گشت شریان       مجروح ز رنج زندگی رست
 پیکان خست خرد یوان سین       آن بال و پر لطیف بشکست

  ضعیف گشت بیجانتا صید      صیاد سیه دل از کمین جست
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 آلوده بخون مرغ دامان     در پھلوی آن فتاده بنشست
  آمد سوی خانه شامگاھان         بنھاد به پشتواره و بست

     وان صید بدست کودکان داد                  
                                افتاد ز آشیانه در جر          چون صبح دمید، مرغکی خرد

                       تقدیر، پرش بکند یکسر       نیافت، خون دل خوردچون دانه 
                              نشنید حدیث مھر مادر                شاھین حوادثش فرو برد
      نفکند کسیش سایه بر سر                  دور فلکش بھیچ نشمرد

   پرواز نکرده، سوختش پر               نادیده سپھر زندگی، مرد
  رفت آن ھوس و امید بر باد                              
  
                  وان رفته نیامد از سفر باز              شب و تیره گشت النه آمد 

                        کاز پرده برون نیفتد این راز                    کوشید فسونگر زمانه
                         خفتند و نخاست دیگر آواز                یال آب و دانهطفالن بخ

 کس روز عمل نکرد پرواز                 از بامک آن بلند خانه
 آن شادی و شوق و نعمت و ناز               یکباره برفت از میانه

      زان گمشدگان نکرد کس یاد                        
  
           خالی و خراب ماند فرجام              مسکن خرد پاک ایمنآن   
                  خار و خسکش بریخت از بام             افتاد گلش ز سقف و روزن 

                          بامی نه برای سیر و آرام                   آرامگھی نه بھر خفتن
                        نابود شد آن نشانه و نام                 بر باد شد آن بنای روشن

                          وز بدسری سپھر و اجرام                    از گردش روزگار توسن
  دیگر نشد آن خرابی آباد                        

 
 پردید ز خون چو ساغری را         شد ساقی چرخ پیر خرسند

 ای سری راپیچانید به رشته          دامی افکنددستی سر راه 
 شیرازه درید دفتری را               جمعیت ایمنی پراکند

 ای دری رابر بست ز فتنه       کند ایریشه ظلم یبا تیش
 برچید بساط مادری را      خون ریخت بکام کودکی چند

 فرزند مگر نداشت صیاد؟                  
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        ایای گفت شانهسحر، به آینهوقت 
 کاوخ! فلک چه کجرو و گیتی چه تند خوست                                    

        ما را زمانه رنجکش و تیره روز کرد
 خرم کسیکه ھمچو تواش طالعی نکوست                                    

           ھرگز تو بار زحمت مردم نمیکشی
 کشیم بھر جا که تار موستما شانه می                                  

 از تیرگی و پیچ و خم راھھای ما
 در تاب و حلقه و سر ھر زلف گفتگوست                                   

 با آنکه ما جفای بتان بیشتر بریم
 که خوبروست مشتاق روی تست ھر آنکسی                                      

 گفتا ھر آنکه عیب کسی در قفا شمرد
 ھر چند دل فریبد و رو خوش کند عدوست                                   

 نکآدر پیش روی خلق بما جا دھند از 
 ما را ھر آنچه از بد و نیکست روبروست                                   

 خاری بطعنه گفت چه حاصل ز بو و رنگ
 خندید گل که ھرچه مرا ھست رنگ و بوست                                     

 چون شانه، عیب خلق مکن موبمو عیان
 در پشت سر نھند کسی را که عیبجوست                                     

 زانکس که نام خلق بگفتار زشت کشت
 گزین که از ھمه بدنامتر ھموستدوری                                            

 ز انگشت آز، دامن تقوی سیه مکن
 رفوست یاین جامه چون درید، نه شایست                                        

 از مھر دوستان ریاکار خوشتر است
 دشنام دشمنی که چو آئینه راستگوست                                      

 یار یکدل است آن کیمیا که میطلبی،
 دردا که ھیچگه نتوان یافت، آرزوست                                       

 پروین، نشان دوست درستی و راستی است                 
 ھرگز نیازموده، کسی را مدار دوست                  
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 ای و گفتبارید ابر بر گل پژمرده
 کاز قطره بھر گوش تو آویزه ساختم                                       

 ات ز گرداز بھر شستن رخ پاکیزه
 بگرفتم آب پاک ز دریا و تاختم                                     

 خندید گل که دیر شد این بخشش و عطا
 ز گرما گداختم ای نماند،رخساره                                      

 ناسازگاری از فلک آمد، وگرنه من
 با خاک خوی کردم و با خار ساختم                                    

 ننواخت ھیچگاه مرا، گرچه بیدریغ
 ھر زیر و بم که گفت قضا، من نواختم                                  

 گفت بخت افراشت من وجود یتا خیم
 کاز بھر واژگون شدنش برفراختم                                 

 دیگر ز نرد ھستیم امید برد نیست
 کاز طاق و جفت، آنچه مرا بود باختم                               

 منظور و مقصدی نشناسد به جز جفا
 من با یکی نظاره، جھان را شناختم                                

  
  
  
  

 مرغی نھاد روی بباغی ز خرمنی
 روزنی به لعلی یناگاه دید دان                                         

 ایست، بچاالکیش ربودپنداشت چینه
 آری، نداشت جز ھوس چینه چیدنی                                           

 چون دید ھیچ نیست فکندش بخاک و رفت
 زینسانش آزمود! چه نیک آزمودنی                                        

 خواندش گھر به پیش که من لعل روشنم
 روزی باین شکاف فتادم ز گردنی                                          

 گری ھیچ شاھدیچون من نکرده جلوه
 نپرورانده گھر ھیچ معدنی چون من                                           

 ای، ورنه ھیچگاهما را فکند حادثه
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 گوھر چو سنگریزه نیفتد به برزنی                                       
 با چشم عقل گر نگھی سوی من کنی

 بینی ھزار جلوه بنظاره کردنی                                      
 بھاستام ببین چه خوشیھاست و تادر چھره

 افتاده و زبون شدم از اوفتادنی                                        
 خندید مرغ و گفت که با این فروغ و رنگ

 بفروشمت اگر بخرد کس، به ارزنی                                     
 چون فرق در و دانه تواند شناختن

 ت وقت نگه، چشم روشنیآن کو نداش                                   
 در دھر بس کتاب و دبستان بود، ولیک

 درس ادیب را چکند طفل کودنی                                   
 اھل مجاز را ز حقیقت چه آگھیست

 دیو آدمی نگشت به اندرز گفتنی                                    
 آن به که مرغ صبح زند خیمه در چمن

 خفاش را بدیده چه دشتی، چه گلشنی                                   
 ایدانا نجست پرتو گوھر ز مھره

 عاقل نخواست پاکی جان خوش از تنی                                
 پروین، چگونه جامه تواند برید و دوخت              
 آنکس که نخ نکرده بیک عمر سوزنی              

  
  
  
  

 دوست، دوش شب ما سحر نداشتبی روی 
 سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت                                                

 نمود مھر بلند، چھره ز خاور نمی
 ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت                                               

 آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک
 فرصت گذشته بود و مداوا ثمر نداشت                                               

 دانی که نوشداروی سھراب کی رسید
 آنگه که او ز کالبدی بیشتر نداشت                                                

 دی، بلبلی گلی ز قفس دید و جانفشاند
 بار دگر امید رھائی مگر نداشت                                                 

 بال و پری نزد چو بدام اندر اوفتاد
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 این صید تیره روز مگر بال و پر نداشت                                             
 پروانه جز بشوق در آتش نمیگداخت

 ی سر نداشتمیدید شعله در سر و پروا                                             
 بشنو ز من، که ناخلف افتاد آن پسر
 کز جھل و عجب، گوش به پند پدر نداشت                                            

 خرمن نکرده توده کسی موسم درو
 در مزرعی که وقت عمل برزگر نداشت                                             

 امندهمن اشک خویش را چو گھر پرورا
 دریای دیده تا که نگوئی گھر نداشت                                             

  
  
  
  
  
  

 روزی گذشت پادشھی از گذرگھی
 فریاد شوق بر سر ھر کوی و بام خاست                                           

 پرسید زان میانه یکی کودک یتیم
 کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست                                           

 آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست
 پیداست آنقدر که متاعی گرانبھاست                                              

 نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت
 شماست دل خون و من ەیاین اشک دید                                            

 ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است
 این گرگ سالھاست که با گله آشناست                                            

 آن پارسا که ده خرد و ملک، رھزن است
 خورد گداستآن پادشا که مال رعیت                                               

 یتیمان نظاره کن سرشک ەیبر قطر
 تا بنگری که روشنی گوھر از کجاست                                                

 پروین، به کجروان سخن از راستی چه سود                  
 کو آنچنان کسی که نرنجد ز حرف راست                  
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 شبیبلبل آھسته به گل گفت 
 که مرا از تو تمنائی ھست                                       

 من به پیوند تو یک رای شدم
 گر ترا نیز چنین رائی ھست                                      

 گفت فردا به گلستان باز آی
 تا ببینی چه تماشائی ھست                                      

 تو زیبائی ماستگر که منظور 
 ھست زیبائی ەیھر طرف چھر                                     

 پا بھرجا که نھی برگ گلی است
 ھمه جا شاھد رعنائی ھست                                     
 باغبانان ھمگی بیدارند
 چمن و جوی مصفائی ھست                                    

 گیرد نرگسقدح از الله ب
 ھمه جا ساغر و صھبائی ھست                                  

 ایستنه ز مرغان چمن گمشده
 نه ز زاغ و زغن آوائی ھست                                   

 نه ز گلچین حوادث خبری است
 نه به گلشن اثر پائی ھست                                   

 بدخوئی نیستھیچکس را سر 
 ھمه را میل مدارائی ھست                                  

 گفت رازی که نھان است ببین
 ھست بینائی ەیاگرت دید                                  
 ھم از امروز سخن باید گفت
  که خبر داشت که فردائی ھست                                
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 سحرگه گفت امیدبه نومیدی، 
 که کس ناسازگاری چون تو نشنید                                            

 بھر سو دست شوقی بود بستی
 بھر جا خاطری دیدی شکستی                                                

 کشیدی بر در ھر دل سپاھی
 ای، اشکی و آھیز سوزی، ناله                                                

 زبونی ھر چه ھست و بود از تست
 بساط دیده اشک آلود از تست                                                

 بس است این کار بی تدبیر کردن
 جوانان را بحسرت پیر کردن                                                  

 ندگانیبدین تلخی ندیدم ز
 بدین بی مایگی بازارگانی                                                     

 نھی بر پای ھر آزاده بندی
 رسانی ھر وجودی را گزندی                                                    
 باندوھی بسوزی خرمنی را

 کشی از دست مھری دامنی را                                                   
 غبارت چشم را تاریکی آموخت

 سوخت را اندیشه یشرارت ریش                                               
 دو صد راه ھوس را چاه کردی

 ھزاران آرزو را آه کردی                                                         
 نیست ز امواج تو ایمن، ساحلی
 ز تاراج تو فارغ، حاصلی نیست                                                  

 مرا در ھر دلی، خوش جایگاھیست
 بسوی ھر ره تاریک راھیست                                                     
 دھم آزردگانرا مومیائی

 شوم در تیرگیھا روشنائی                                                       
 دلی را شاد دارم با پیامی

 نشانم پرتوی را با ظالمی                                                          
 عروس وقت را آرایش از ماست

 بنای عشق را پیدایش از ماست                                                     
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 ببندم با سروری غمی را ره
 سلیمانی پدید آرم ز موری                                                          
 بھر آتش، گلستانی فرستم
  بھر سر گشته، سامانی فرستم                                                       

  
 

 خوش آن رمزی که عشقی را نوید است
 خوش آن دل کاندران نور امید است                                             

 بگفت ایدوست، گردشھای دوران
 شما را ھم کند چون ما پریشان                                                   

 مرا با روشنائی نیست کاری
 که ماندم در سیاھی روزگاری                                                    

 نه یکسانند نومیدی و امید
 جھان بگریست بر من، بر تو خندید                                               

 در آن مدت که من امید بودم
 ستودمبکردار تو خود را می                                                      

 سھامرا ھم بود شادیھا، ھو
 چمنھا، مرغھا، گلھا، قفسھا                                                    

 مرا دلسردی ایام بگداخت
 ھمان ناسازگاری، کار من ساخت                                                 

 چراغ شب ز باد صبحگه مرد
 گل دوشینه یکشب ماند و پژمرد                                                  

 ام بردسیاھیھای محنت جلوه
 درشتی دیدم و گشتم چنین خرد                                                 

 شبانگه در دلی تنگ آرمیدم
 شدم اشکی و از چشمی چکیدم                                               

 ای بودم سحرگاهندیدم ناله
 شکنجی دیدم و گشتم یکی آه                                                

 تو بنشین در دلی کاز غم بود پاک
 خوشند آری مرا دلھای غمناک                                                   

 چو گوی از دست ما بردند فرجام
 رق ار اسب توسن بود یا رامچه ف                                             

 گذشت امید و چون برقی درخشید
 ھماره کی درخشد برق امید                                                     



20 
 

 

  
  
  
  

 با دوک خویش، پیرزنی گفت وقت کار
 کاوخ! ز پنبه ریشتنم موی شد سفید                                           

 تو خم شدم و چشم دوختماز بس که بر 
 ام و قامتم خمیدکم نور گشت دیده                                             

 مرا یابر آمد و گرفت سر کلب
 بر من گریست زار که فصل شتا رسید                                         

 جز من که دستم از ھمه چیز جھان تھیست
 ھر کس که بود، برگ زمستان خود خرید                                     

 بی زر، کسی بکس ندھد ھیزم و زغال
 این آرزوست گر نگری، آن یکی امید                                           

 بر بست ھر پرنده در آشیان خویش
 ی خزیدابگریخت ھر خزنده و در گوشه                                         

 نور از کجا به روزن بیچارگان فتد
 چون گشت آفتاب جھانتاب ناپدید                                              

 از رنج پاره دوختن و زحمت رفو
 چکید انگشتھا سر ز دلم یخوناب                                             

 نماند امجامهی یک جای وصله در ھم
 زین روی وصله کردم، از آن رو ز ھم درید                                     

 دیروز خواستم چو بسوزن کنم نخی
 لرزید بند دستم و چشمم دگر ندید                                               

 من بس گرسنه خفتم و شبھا مشام من
 شنید ھمسایگان یبوی طعام خان                                               

 ز اندوه دیر گشتن اندود بام خویش
 ھر گه که ابر دیدم و باران، دلم طپید                                           

 پرویزنست سقف من، از بس شکستگی
 در برف و گل چگونه تواند کس آرمید                                            

 ھنگام صبح در عوض پرده، عنکبوت
 ام تارھا تنیدبر بام و سقف ریخته                                                

 ایدر باغ دھر بھر تماشای غنچه
 بر پای من بھر قدمی خارھا خلید                                                
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 امسیالبھای حادثه بسیار دیده
 ام دویدسیل سرشک زان سبب از دیده                                           

 دولت چه شد که چھره ز درماندگان بتافت
 اقبال از چه راه ز بیچارگان رمید                                                

 پروین، توانگران غم مسکین نمیخورند
 اش مکوب که سرد است این حدیدبیھوده                                          

  
  
  

  
  

 تا بکی جان کندن اندر آفتاب ای رنجبر
 ریختن از بھر نان از چھر آب ای رنجبر                                               

 زینھمه خواری که بینی زافتاب و خاک و باد
 مزدت جز نکوھش یا عتاب ای رنجبرچیست                                            

 از حقوق پایمال خویشتن کن پرسشی
 چند میترسی ز ھر خان و جناب ای رنجبر                                             

 جمله آنان را که چون زالو مکندت خون بریز
 نجبروندران خون دست و پائی کن خضاب ای ر                                       

 دیو آز و خودپرستی را بگیر و حبس کن
 تا شود چھر حقیقت بی حجاب ای رنجبر                                               

 حاکم شرعی که بھر رشوه فتوی میدھد
  کی دھد عرض فقیران را جواب ای رنجبر                                               

 
 میداند ز ھر آلودگیآنکه خود را پاک 

 میکند مردار خواری چون غراب ای رنجبر                                                 
 گر که اطفال تو بی شامند شبھا باک نیست

 کند ھر شب کباب ای رنجبرخواجه تیھو می                                               
 روشنی است گردونگر چراغت را نبخشیده
 غم مخور، میتابد امشب ماھتاب ای رنجبر                                                

 در خور دانش امیرانند و فرزندانشان
 تو چه خواھی فھم کردن از کتاب ای رنجبر                                             
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 مردم آنانند کز حکم و سیاست آگھند
 کارگر کارش غم است و اضطراب ای رنجبر                                               

 اوست الیق و بزرگ نیکو یھر که پوشد جام
 رو تو صدھا وصله داری بر ثیاب ای رنجبر                                               

 ات شوخ است و رویت تیره رنگ از گرد و خاکجامه
 از تو میبایست کردن اجتناب ای رنجبر                                                   

 ھر چه بنویسند حکام اندرین محضر رواست
 کس نخواھد خواستن زیشان حساب ای رنجبر                                              

             
  
  

  
  

  
 و پریدن آموز پرواز کن                 ای مرغک خرد، ز اشیانه

 در باغ و چمن چمیدن آموز                    تا کی حرکات کودکانه
 رام از چه شدی، رمیدن آموز                    شود زمانهرام تو نمی

 بر مردم چشم، دیدن آموز              مندیش که دام ھست یا نه
  ن آموزھنگام شب، آرمید                  شو روز بفکر آب و دانه

 
    از النه برون مخسب زنھار                            

             
            دانی که چسان شدست آباد              داری که ایمنی یاین الن 

                      تا گشت چنین بلند بنیاد                     کردند ھزار استواری
                          دوریش ز دستبرد صیاد                      اوستادکاری دادند ب

                       وز عھد گذشتگان کنی یاد              تا عمر تو با خوشی گذاری
   آسایش کودکان نوزاد                 یک روز، تو ھم پدید آری

  
       گه دایه شوی، گھی پرستار                       
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 آرامگه دو مرغ خرسند     بود این از پیش پاک، یاین خان
 یکدل شده از دو عھد و پیوند               کرده به گل آشیانه اندود

 ھم رنجبر و ھم آرزومند         یکرنگ چه در زیان چه در سود
 ای چندآورده پدید بیضه                 از گردش روزگار خشنود

  وین مادر بس نھفته فرزند                یک، پدر ھزار مقصودآن 
 

    بس رنج کشید و خورد تیمار                     
          

                          بنشست برای پاسبانی             گاھی نگران ببام و روزن 
                       در فکرت قوت زندگانی                 روزی بپرید سوی گلشن

                                        آورد برای سایبانی            خاشاک بسی ز کوی و برزن
                          آموخت حدیث مھربانی            یک چند به النه کرد مسکن

       آنقدر نمود جانفشانی                آنقدر پرش بریخت از تن
            

  تا راز نھفته شد پدیدار                     
 

 در دامن مھر پروراندت          آن بیضه بھم شکست و مادر
 زیر پر خویشتن نشاندت          چون دید ترا ضعیف و بی پر
 ای رساندتتا دانه و میوه          بس رفت کوه و دشت و کھسر
 بر بامک آشیانه خواندت          چون گشت ھوای دھر خوشتر

  ای پراندتاز شاخته بشاخه                 بسیار پرید تا که آخر
 

    آموخت بسیت رسم و رفتار                      
          

                   دام یاز زحمت حبس و فتن            داد آگھیست چنانکه دانی 
                        بیگاه مپر ببرزن و بام               آموخت ھمی که تا توانی

                    سرمست براغ و باغ مخرام                    ھنگام بھار زندگانی
             روز عمل و زمان آرام              کوشید بسی که در نمانی
      چون تجربه یافتی سرانجام               برد اینھمه رنج رایگانی

     
 رفت و بتو واگذاشت این کار                   

  
 



24 
 

 

  
 عالمی طعنه زد به نادانی

 که بھر موی من دو صد ھنر است                                
 چون توئی را به نیم جو نخرند

 مرد نادان ز چارپا بتر است                                 
 نه تن این، بر دل تو بار بالست

 نه سر این، بر تن تو درد سر است                              
 بر شاخ ھنر چگونه خوری

 تو که کارت ھمیشه خواب و خور است                            
 نشود ھیچگاه پیرو جھل

 ھر که در راه علم، رھسپر است                           
 خبرینسزد زندگی و بی

 مرده است آنکه چون تو بیخبر است                          
 ره آزادگان، دگر راھی است

 مردمی را اشارتی دگر است                           
 راحت آنرا رسد که رنج برد

 خرمن آنرا بود که برزگر است                           
 ھنر و فضل در سپھر وجود

 عالم افروز چون خور و قمر است                          
 گر تو ھفتاد قرن عمر کنی

 ھستیت ھیچ و فرصتت ھدر است                           
 سر ما را بسر بسی سوداست

 ره ما را ھزار رھگذر است                           
 نه شما را از دھر منظوری است

 ما نظر استنه کسی را سوی ش                           
 منند دوستان خلق، یھم

 مگسانند ھر کجا شکر است                         
 ھمچو مرغ ھوا سبک بپرم

 که مرا علم، ھمچو بال و پر است                          
 وقت تدبیر، دانشم یار است
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 روز میدان، فضیلتم سپر است                          
 نخواھد دیدباغ حکمت، خزان 

 تر استایش تازهھر زمان جلوه                           
 ھمتراز وی گنج عرفان نیست

 ھر چه در کان دھر، سیم و زر است                          
 او یعقل، مرغ است و فکر دان
 جسم راھی و روح راھبر است                             

 ھم ز جھل تو سوخت حاصل تو
 عمر چون پنبه، جھل چون شرر است                            

 صبح ما شامگه نخواھد داشت
 آفتاب شما به باختر است                          

 تو ز گفتار من بسی بتری
 آنچه گفتم ھنوز مختصر است                          

 گفت ما را سر مناقشه نیست
 ین چه پر گوئی و چه شور و شر استا                        

 بی سبب گرد جنگ و کینه مگرد
 که نه ھر جنگجوی را ظفر است                          

 فضل، خود ھمچو مشک، غماز است
 علم، خود ھمچو صبح، پرده در است                         

 چون بنائی است پست، خود بینی
 اش پایه و نه بام و در استنهکه                           

 ھواست باد چو عمل بی یگفت
 ابره را محکمی ز آستر است                            

 ھیچگه شمع بی فتیله نسوخت
 تا عمل نیست، علم بی اثر است                           

 خویش را خیره بی نظیر مدان
 بسی پسر استمادر دھر را                             

 ایست، راھی پویاگرت دیده
 چند خندی بر آنکه بی بصر است                         

 نیکنامی ز نیک کاری زاد
 نه ز ھر نام، شخص نامور است                        

 خویشتن خواه را چه معرفتست
 شاخه عجب را چه برگ و بر است                          

 تو دانستماز سخن گفتن 
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 که نه خشک اندرین سبد، نه تر است                      
 در تو برقی ز نور دانش نیست

 ھمه باد بروت بی ثمر است                            
 اگر این است فضل اھل ھنر

  خنکا آن کسی که بی ھنر است                          
 
  

 عدسی وقت پختن، از ماشی
 روی پیچید و گفت این چه کسی است                             

 ماش خندید و گفت غره مشو
 زانکه چون من فزون و چون تو بسی است                           

 ھر چه را میپزند، خواھد پخت
 چه تفاوت که ماش یا عدسی است                            

 نداجز تو در دیگ، ھر چه ریخته
 تو گمان میکنی که خار و خسی است                           

 زحمت من برای مقصودی است
 جست و خیز تو بھر ملتمسی است                            

 کارگر ھر که ھست محترمست
 ھر کسی در دیار خویش کسی است                             

 فرصت از دست میرود، ھشدار
 عمر چون کاروان بی جرسی است                             

 ھر پری را ھوای پروازی است
 گر پر باز و گر پر مگسی است                           

 جز حقیقت، ھر آنچه میگوئیم
 ھایھوئی و بازی و ھوسی است                          

 چه توان کرد! اندرین دریا
 دست و پا میزنیم تا نفسی است                        

 نه تو را بر فرار، نیروئی است
 نه مرا بر خالص، دسترسی است                          

 ھمه را بار بر نھند به پشت
 کس نپرسد که فاره یا فرسی است                          

 گر که طاوس یا که گنجشکی
 عاقبت رمز دامی و قفسی است                            
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  کرد خراب خردی یبادی وزید و الن
 بشکست بامکی و فرو ریخت بر سری

 لرزید پیکری و تبه گشت فرصتی                                    
  افتاد مرغکی وز خون سرخ شد پری                                  

 ماند رھرویاز ظلم رھزنی، ز رھی 
 ای، بسته شد دریاز دستبرد حادثه

 مودتی و عھد یاز ھم گسست رشت                                 
 نابود گشت نام و نشانی ز دفتری                                 

 فریاد شوق دیگر از آن النه برنخاست
 و آن خار و خس فکنده شد آخر در آذری

 ایناچیز گشت آرزوی چند ساله                                
  دور اوفتاد کودک خردی ز مادری                                

  
  

  
  
  
  
 

 قرار بی گل ەیبلبلی از جلو
 گشت طربناک بفصل بھار
 در چمن آمد غزلی نغز خواند                               
 بال و پری برفشاندرقص کنان                                

  بیخود از این سوی بدانسو پرید
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 تا که بشاخ گل سرخ آرمید
 پھلوی جانان چو بیفکند رخت                            
 ای دید بپای درختمورچه                            

 با ھمه ھیچی، ھمه تدبیر و کار
 با ھمه خردی، قدمش استوار

 ز انده ایام نگردد زبون                              
 رایت سعیش نشود واژگون                              

 قصه نراند ز بتان چمن
 پا ننھد جز بره خویشتن

 مرغک دلداده بعجب و غرور                         
 کرد یکی لحظه تماشای مور                         

 گفت که ای بیخبرخنده کنان 
 مور ندیدم چو تو کوته نظر

 روز نشاط است، گه کار نیست                          
 نیست انبار یوقت غم و توش                          

 ھمرھی طالع فیروزبین
 دولت جان پرور نوروز بین

 ھان مکش این زحمت و مشکن کمر                        
 نگرشنو و میھین بنشین، می                       

 را سحرخیز مرغان ینغم
 را گھرریز ابر ەیمعجز

 مور بدو گفت بدینسان جواب                       
 غافلی، ای عاشق بیصبر و تاب                     

 ایستھفته سحری مرغ ینغم
 ایستھفته دری کبک یقھق

 روز تو یکروز بپایان رسد                      
 نوبت سرمای زمستان رسد                      

 ھمچو من ای دوست، سرائی بساز
 جایگه توش و نوائی بساز

 بر نشد از روزن کس، دود ما                    
 ما سود ما، ینیست جز از مای                   

 اینهام بام و در و خاساخته
 ایتا نروم بر در بیگانه

 کنی، من بکارتو بسخن تکیه                    
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 ایم و تو عارما ھنر اندوخته                    
 کارگر خاکم و مزدور باد

 مزد مرا ھر چه فلک داد، داد
 النه بسی تنگ و دلم تنگ نیست                        

 م ھست، ولی ننگ نیستبس ھنر                        
 کار خود، ای دوست نکو میکنم

 پارگی وقت رفو میکنم
 شبچره داریم شب و روز چاشت                       
 روزی ما کرد سپھر آنچه داشت                      

 سر ننھادیم ببالین کس
 بالش ما ھمت ما بود و بس

 پای خویشرنجه کن امروز چو ما                           
 خویش فردای یگرد کن آذوق                          

 خیز و بیندای به گل، بام را
 بنگر از آغاز، سرانجام را

 افروزتر است از چمنالنه دل                         
 کار، گرانسنگتر است از سخن                         

 گر نروی راست در این راه راست
 تو کند بازخواستچرخ بلند از 

 گر نشوی پخته در این کارھا                         
 دھر بدوش تو نھد بارھا                         

 گل دو سه روزیست ترا میھمان
 خزان باد یمیبردش فتن

 گفت ز سرما و زمستان مگو                        
 مگو مستان به توبه مسل                        

 نو گل ما را ز خزان باک نیست
 باد چرا میبردش خاک نیست

 ما ز گل اندود نکردیم بام                       
 دامن گل بستر ما شد مدام                      

 عاشق دلسوخته آگه نشد
 آگه ازین فرصت کوته نشد

 شب ھمه شب بر سر آنشاخه خفت                      
 ھر سحرش چشم بدت دور گفت                      

 کاش بدانگونه که امید داشت
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 باغ و چمن رونق جاوید داشت
 چونکه مھی چند بدینسان گذشت                     

 گشت خریف و گه جوالن گذشت                     
 چھر چمن زرد شد از تند باد

 برگ ز گل، غنچه ز گلشن فتاد
 دولت گلزار بیکجا برفت                     
 وان گل صد برگ بیغما برفت                     

 در رخ دلدار جمالی نماند
 شام خوشی، روز وصالی نماند

 طرح چمن طیب و صفائی نداشت                      
  گلبن پژمرده بھائی نداشت                      

  
  
  
 

                     دزد خزان آمد و کاال ربود
 راحت از آن عاشق شیدا ربود

                   دید که ھنگام زمستان شده                          
 موسم ھشیاری مستان شده                         

                  خرمنش از برق ھوی سوخته
 دانه و آذوقه نیندوخته  

               دیده و دل نور برداندھش از                         
 دست طلب نزد ھمان مور برد                        

             گفت چنین خانه و مھمان کجا
 مور کجا، مرغ سلیمان کجا

                   ایگفت یکی روز مرا دیده                        
 اینیک بیندیش کجا دیده                        

            حدیث تو بگوش آشناست گفت
 منعم دوشینه چرا بی نواست

               در صف گلشن نه چنان دیدمت                        
 رقص کنان، نغمه زنان دیدمت                       

                داشتی دمی و دود بی یلقم
 صحبت زیبا صنمی داشتی

                  ھر جوی، صال میزدی بر لب                        
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 طعنه بخاموشی ما میزدی                        
                    بسترت آنروز گل آمود بود

 خاطرت آسوده و خشنود بود 
                       ریخته بال و پر زرین تو                        
  رین توچونی و چونست نگا                        

  
 

                      گفت نگارین مرا باد برد
 میشنوی؟ آن گل نوزاد مرد

                    مرحمتی میکن و جائیم ده                         
 ام، برگ و نوائیم دهگرسنه                         

            گفت که در خانه مرا سور نیست
 نیستریزه خور مور به جز مور 

               ایمبسته خود یرو که در خان                         
 ایمنیست گه کار، بسی خسته                         

             دانه و قوتی که در انبان ماست
 ماست زمستان سرمای یتوش 

                   رو بنشین تا که بھار آیدت                        
 شاھد دولت بکنار آیدت                        

                    چرخ بکار تو قراری دھد
 شاخ گلی روید و باری دھد

                   ما نگرفتیم ز بیگانه وام                         
 پخته ندادیم بسودای خام                       

            مورچه گر وام دھد، خود گداست
 چون تو در ایام شتا، ناشتاست 
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                به ماه دی، گلستان گفت با برف
 که ما را چند حیران میگذاری 

                  ای بر گلشن و راغبسی باریده                                
 س نباریگر زین پاچه خواھد بود                                

                    کفن پوشید از تو بسی گلبن
 بسی کردی بخوبان سوگواری

               شکستی ھر چه را، دیگر نپیوست                              
 زدی ھر زخم، گشت آن زخم کاری                              

                     ھزاران غنچه نشکفته بردی
  سبزی ھم نیاری نوید برگ 

                    چو گستردی بساط دشمنی را                           
 ھزاران دوست را کردی فراری                           

           بگفت ای دوست، مھر از کینه بشناس
 ز ما ناید به جز تیمارخواری

                   خاک ھزاران راز بود اندر دل                             
 چه کردستیم ما جز رازداری                             

                    توشه ساز و برگ دادم دبھر بی
 نکردم ھیچگه ناسازگاری

                       گیرد حله من یبھار از دک                           
 از من یادگاریشکوفه باشد                            

                           من آموزم درختان کھن را
 داریگھی سرسبزی و گه میوه
                    مرا ھر سال، گردون میفرستد                            

 به گلزار از پی آموزگاری                            
                  چمن یکسر نگارستان شد از من

 چرا نقش بد از من مینگاری 
                        به گل گفتم رموز دلفریبی                             
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 اریدبه بلبل، داستان دوست                            
                  ز من، گلھای نوروزی شب و روز

 فرا گیرند درس کامکاری  
                     گنجور باغ و بوستانمچو من                             
 درین گنجینه داری ھر چه داری                            

                     مرا با خود ودیعتھاست پنھان
 ز دوران بدین بی اعتباری 

                       ھزاران گنج را گشتم نگھبان
 بدین بی پائی و ناپایداری

                    دل و دامن نیالودم به پستی                             
 بری بودم ز ننگ بد شعاری                             

                    سپیدم زان سبب کردند در بر
 پرھیزکاری یکه باشد جام

                   قضا بس کار بشمرد و بمن داد                                
 ھزاران کار کردم گر شماری                                

                   برای خواب سرو و الله و گل
 داریام شب زندهچه شبھا کرده

               به خیری گفتم اندر وقت سرما                              
 که میل خواب داری؟ گفت آری                              

                 ه بلبل گفتم اندر النه بنشینب
 که ایمن باشی از باز شکاری

                  چو نسرین اوفتاد از پای، گفتم                            
 که باید صبر کرد و بردباری                             

                  شکستم الله را ساغر، که دیگر
 ھوشیاریننوشد می بوقت 

                  فشردم نرگس مخمور را گوش                            
 که تا بیرون کند از سر خماری                            

      چو سوسن خسته شد گفتم چه خواھی
 بگفت ار راست باید گفت، یاری

                   ز برف آماده گشت آب گوارا                           
 گوارائی رسد زین ناگواری                           

                    بھار از سردی من یافت گرمی
 منش دادم کاله شھریاری

               نه گندم داشت برزیگر، نه خرمن                           
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 دارینمیکردیم گر ما پرده                           
                   سالیاگر یکسال گردد خشک

 زبونی باشد و بد روزگاری
               از این پس، باغبان آید به گلشن                          
 مرا بگذشت وقت آبیاری                           

              روان آید به جسم، این مردگانرا
 ز باران و ز باد نو بھاری

                  برگ و گل آرند یکسر درختان،
 بدل بر فربھی گردد نزاری 

                بچھر سرخ گل، روشن کنی چشم                             
 نه بیھوده است این چشم انتظاری                             

                   نثارم گل، ره آوردم بھار است
             آورد مرا ھرگز نیاریره

                عروس ھستی از من یافت زیور                               
 تو اکنون از منش کن خواستگاری                               

                      خبر ده بر خداوندان نعمت
 که ما کردیم این خدمتگزاری

  

  
  
  

                  شنیدستم که وقت برگریزان
 شد از باد خزان، برگی گریزان                              

          ھا خود را نھان داشتمیان شاخه
 رخ از تقدیر، پنھان چون توان داشت                              

               بخود گفتا کازین شاخ تنومند
 گه نتواند افکندقضایم ھیچ                               

                سموم فتنه کرد آھنگ تاراج
 ز تنھا سر، ز سرھا دور شد تاج                             

                  قبای سرخ گل دادند بر باد
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 ز مرغان چمن برخاست فریاد                              
              ز بن برکند گردون بس درختان

 سیه گشت اختر بس نیکبختان                             
               به یغما رفت گیتی را جوانی

 کرا بود این سعادت جاودانی                             
          ز نرگس دل، ز نسرین سر شکستند

 ز قمری پا، ز بلبل پر شکستند                            
                ق بوستان رابرفت از روی رون

 چه دولت بی گلستان باغبان را                           
           ز جانسوز اخگری برخاست دودی

 نه تاری ماند زان دیبا، نه پودی                            
              ای لرزید ناگاهبخود ھر شاخه

 برگ مسکین بر سر راه فتاد آن                                 
                 از آن افتادن بیگه، برآشفت

 نھان با شاخک پژمان چنین گفت                              
             که پروردی مرا روزی در آغوش

 بروز سختیم کردی فراموش                              
           نشاندی شاد چون طفالن بمھدم

 زمانی شیردادی، گاه شھدم                               
              بخاک افتادنم روزی چرا بود

 ام باد صبا بودنه آخر دایه                               
                ھنوز از شکر نیکیھات شادم

 چرا بی موجبی دادی به بادم                               
                  م دادھنرھای تو نیرومندی

 ره و رسم خوشت، خورسندیم داد                               
                گمان میکردم ای یار دالرای

 که از سعی تو باشم پای بر جای                             
         چرا پژمرده گشت این چھر شاداب

 گرفتی رونق و آبچه شد کز من                             
                       بیاد رنج روز تنگدستی

 خوشست از زیردستان سرپرستی                         
                   نمودی ھمسر خوبان با غم

 ز طیب گل، بیاکندی دماغم                          
                  کنون بگسستیم پیوند یاری
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 ز خورشید و ز باران بھاری                           
                دمی کاز باد فروردین شکفتم

 بدامان تو روزی چند خفتم                            
              نسیمی دلکشم آھسته بنشاند

 مرا بر تن، حریر سبز پوشاند                          
                من آنگه خرم و فیروز بودم

 بودم نوروز ەینخستین مژد                         
                نویدی داد ھر مرغی ز کارم

 گھرھا کرد ھر ابری نثارم                         
                 گرفتم داشتم فرخنده نامی

          چه حاصل، زیستم صبحی و شامی                       
            شاخبگفتا بس نماند برگ بر 

 حوادث را بود سر پنجه گستاخ                              
            چو شاھین قضا را تیز شد چنگ

 نه از صلحت رسد سودی نه از جنگ                                
                    چو ماند شبرو ایام بیدار
 امان باشد، نه ھشیارنه مست اندر                                

        جھان را ھر دم آئینی و رائی است
 چمن را ھم سموم و ھم صبائی است                                 

                ترا از شاخکی کوته فکندند
 ولیک از بس درختان ریشه کندند                              

            تو از تیر سپھر ار باختی رنگ
  مرا نیز افکند دست جھان سنگ                              
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             نخواھد ماند کس دائم بیک حال
 گل پارین نخواھد رست امسال

                     ندارد عھد گیتی استواری                                  
 کرد غیر از سازگاری چه خواھی                                  

               ستمکاری، نخست آئین گرگست
 چه داند بره کوچک یا بزرگست

         تو ھمچون نقطه، درمانی درین کار                                  
 که چون میگردد این فیروزه پرگار                                  

            نه تنھا بر تو زد گردون شبیخون
 مرا نیز از دل و دامن چکد خون

               جھانی سوخت ز اسیب تگرگی                                
 چه غم کاز شاخکی افتاد برگی                                
                    چو تیغ مھرگانی بر ستیزد

 ز شاخ و برگ، خون ناب ریزد
  
              نیستبساط باغ را بی گل صفا   
 تو برگی، برگ را چندان بھا نیست 

            چو گل یکھفته ماند و الله یکروز                                  
 نزیبد چون توئی را ناله و سوز                                  

         چو آن گنجینه را گلشن شد از دست
 چه غم گر برگ خشکی نیست یا ھست

                   مرا از خویشتن برتر مپندار                                  
 تو بشکستی، مرا بشکست بازار                                  
                   کجا گردن فرازد شاخساری

 که بر سر نیستش برگی و باری
               خودخواهنماند بر بلندی ھیچ                                  
 درافتد چون تو روزی بر گذرگاه                                 
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 بنفشه صبحدم افسرد و باغبان گفتش
  که بیگه از چمن آزرد و زود روی نھفت

 جواب داد که ما زود رفتنی بودیم                                     
 چرا که زود فسرد آن گلی که زود شکفت                                     

 کنون شکسته و ھنگام شام، خاک رھم
 تو خود مرا سحر از طرف باغ خواھی رفت

 دھر یغم شکستگیم نیست، زانکه دای                                 
 زگار پیری گفتبروز طفلیم از رو                                  

 ز نرد زندگی ایمن مشو که طاسک بخت
 ھزار طاق پدید آرد از پی یک جفت

 به جرم یک دو صباحی نشستن اندر باغ                                 
 ھزار قرن در آغوش خاک باید خفت                                 

 خوش آن کسیکه چو گل، یک دو شب به گلشن عمر
 شبرو ایام ھر چه گفت، شنفتنخفت و 

  
  
  

  
  
  

 ای ز انده و شرمخمید نرگس پژمرده
 را بوستانی گلھای ەیچو دید جلو

 امید ەیفکند بر گل خودروی دید                                     
 نھفته گفت بدو این غم نھانی را                                     

 بسیط زمینکه بر نکرده سر از خاک، در 
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 شدم نشانه بالھای آسمانی را
 کرد مھمان زمانه خالی ەیمرا به سفر                                       

 ندیده چشم کس اینگونه میھمانی را                                       
 طبیب باد صبا را بگوی از ره مھر
 که تا دوا کند این درد ناگھانی را

 ز کاردانی دیروز من چه سود امروز                                    
 چو کار نیست، چه تاثیر کاردانی را                                    

 شدم خیره چه ھر ایام ەیبه چشم خیر
 را مھربانی روی من ەیندید دید

 ان نمیگشتممن از صبا و چمن بدگم                                     
 زمانه در دلم افکند بدگمانی را                                     

 چنان خوشند گل و ارغوان که پنداری
 اند ھمه ملک شادمانی راخریده

 شکستم و نشد آگاه باغبان قضا                                     
 مگر درس باغبانی رانخوانده بود                                      

 بمن جوانی خود را بسیم و زر بفروش
 که زر و سیم کلید است کامرانی را

 جواب داد که آئین روزگار اینست                                   
 بسی بلند و پستی است زندگانی را                                    

 بکس نداد توانائی این سپھر بلند
 نفرستاد ناتوانی را که از پیش

 ھنوز تازه رسیدی و اوستاد فلک                                 
 نگفته بھر تو اسرار باستانی را                                 

 در آن مکان که جوانی دمی و عمر شبی است
 بخیره میطلبی عمر جاودانی را

 ای دو صد معنی استھر سبزهنھان ھر گل و ب                               
 بجز زمانه نداند کس این معانی را                               

 ز گنج وقت، نوائی ببر که شبرو دھر
 رایگان برد این گنج رایگانی را ب

 ز رنگ سرخ گل ارغوان مشو دلتنگ                                      
 خزان سیه کند آن روی ارغوانی را                                      

 گرانبھاست گل اندر چمن ولی مشتاب
 بدل کنند به ارزانی این گرانی را

 زمانه بر تن ریحان و الله و نسرین                                    
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 را بسی دریده قباھای پرنیانی                                    
 من و تو را ببرد دزد چرخ پیر، از آنک

 ز دزد خواسته بودیم پاسبانی را
 چمن چگونه رھد ز آفت دی و بھمن                                

 صبا چه چاره کند باد مھرگانی را                                
 تو زر و سیم نگھدار کاندرین بازار

 جوانی رابسیم و زر نخریده است کس 
  
  
  
  
  

  
  
  

 بزرگی داد یک درھم گدا را
 که ھنگام دعا یاد آر ما را
 یکی خندید و گفت این درھم خرد                               
 ارزید این بیع و شرا رانمی                               
 روان پاک را آلوده مپسند

 حجاب دل مکن روی و ریا را
 مکن ھرگز بطاعت خودنمائی                           
 بران زین خانه، نفس خودنما را                           

 بزن دزدان راه عقل را راه
 مطیع خویش کن حرص و ھوی را

 چه دادی جز یکی درھم که خواھی                          
 سما را بھشت و نعمت ارض و                          

 مشو گر ره شناسی، پیرو آز
 که گمراھیست راه، این پیشوا را

 نشاید خواست از درویش پاداش                            
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 نباید کشت، احسان و عطا را                           
 صفای باغ ھستی، نیک کاریست
 چه رونق، باغ بیرنگ و صفا را

 به نومیدی، در شفقت گشودن                               
 بس است امید رحمت، پارسا را                              

 تو نیکی کن بمسکین و تھیدست
 که نیکی، خود سبب گردد دعا را

 از آن بزمت چنین کردند روشن                            
 که بخشی نور، بزم بی ضیا را                            

 زوت را دادند نیرواز آن با
 که گیری دست ھر بیدست و پا را

 از آن معنی پزشکت کرد گردون                               
 که بشناسی ز ھم درد و دوا را                              

 مشو خودبین، که نیکی با فقیران
 نخستین فرض بودست اغنیا را

 محتاجان خبر گیر، ایکه داریز                                 
 چراغ دولت و گنج غنا را                               

 بوقت بخشش و انفاق، پروین
 نباید داشت در دل جز خدا را

 بغاری تیره، درویشی دمی خفت                               
 دران خفتن، باو گنجی چنین گفت                               

 گنجم، چو خاکم پست مشمار که من
 مرا زین خاکدان تیره بردار
 بس است این انزوا و خاکساری                                
 کشیدن رنج و کردن بردباری                                

 ای تنگشکستن خاطری در سینه
 نھادن گوھر و برداشتن سنگ

 در تنی، پاکیزه جانیفشردن                                
 ھمائی را فکندن استخوانی                               

 بنام زندگی ھر لحظه مردن
 بجای آب و نان، خونابه خوردن

 بخشت آسودن و بر خاک خفتن                               
 شدن خاکستر و آتش نھفتن                               
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 نخواھد بود رنجیترا زین پس 
 که دادت آسمان، بیرنج گنجی

 ببر زین گوھر و زر، دامنی چند                                 
 بخر پاتابه و پیراھنی چند                                

 برای خود مھیا کن سرائی
 ای، فرشی، قبائیچراغی، موزه

 ما را حاصل از گنجبگفت ای دوست،                               
 نخواھد بود غیر از محنت و رنج                              

 چو میباید فکند این پشته از پشت
 زر و گوھر چه یکدامن چه یکمشت

 ترا بھتر که جوید نام جوئی                              
 که ما را نیست در دل آرزوئی                             

 ادگی آزادگی دادمرا افت
 نیفتاد آنکه مانند من افتاد

 چو ما بستیم دیو آز را دست                           
 چه غم گر دیو گردون دست ما بست                           

 چو شد ھر گنج را ماری نگھدار
 نه این گنجینه میخواھم، نه آن مار

 رھزنانند دل، ینھان در خان                            
 که دائم در کمین عقل و جانند                            

 چو زر گردید اندر خانه بسیار
 گھی دزد از در آید، گه ز دیوار

 سبکباران سبک رفتند ازین کوی                            
 نکردند این گل پر خار را بوی                             

 از جان نکاھمز تن زان کاستم ک
 چو ھیچم نیست، ھیچ از کس نخواھم

 فسون دیو، بی تاثیر خوشتر                             
                         عدوی نفس، در زنجیر خوشتر                             

 ھراس راه و بیم رھزنم نیست
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 که دیناری بدست و دامنم نیست
  
  
  
  

 به سر خاک پدر، دخترکی
 صورت و سینه بناخن میخست

 که نه پیوند و نه مادر دارم
 پیوستکاش روحم به پدر می

 ام بھر پدر نیست که اوگریه                               
 مرد و از رنج تھیدستی رست                                

 یم بخت زان کنم گریه که اندر                               
 دام بر ھر طرف انداخت گسست                               

 شصت سال آفت این دریا دید
 ھیچ ماھیش نیفتاد به شست

 پدرم مرد ز بی داروئی
 وندرین کوی، سه داروگر ھست

 دل مسکینم از این غم بگداخت                              
 که طبیبش ببالین ننشست                             

 سوی ھمسایه پی نان رفتم                            
 تا مرا دید، در خانه ببست                             

 ھمه دیدند که افتاده ز پای
 لیک روزی نگرفتندش دست

 آب دادم بپدر چون نان خواست
 جست آتش من ەیدیشب از دید

 کفشھم قبا داشت ثریا، ھم                               
 دل من بود که ایام شکست                             
 اینھمه بخل چرا کرد، مگر                             
  تمن چه میخواستم از گیتی پس                            

 سیم و زر بود، خدائی گر بود            
 آه از این آدمی دیوپرست            
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 در رھی پیلی سترکدید موری 
 گفت باید بود چون پیالن بزرگ
 من چنین خرد و نزارم زانسبب

 که نه روز آسایشی دارم، نه شب
 بار بردم، کار کردم ھر نفس                          
 نه گرفتم مزد، نه گفتند بس                         
 ره سپردم روزھا و ماھھا                         

 اوفتادم بارھا در راھھا                        
 خاک را کندیم با جان کندنی

 ساختیم آرامگاه و مامنی
 دانه آوردیم از جوی و جری

 النه پر کردیم با خشک و تری
 خوی کردم با بد و نیک سپھر                         

 نیکیم را بد شمرد آن سست مھر                         
 فیل با این جثه دارد فیلبان                         
 من بدین خردی، زبون آسمان                         

 نان فیل آماده ھر شام و سحر
 آب و دان مور اندر جوی و جر

 فیل را شد زین اطلس زیب پشت
 بردباری، مور را افکند و کشت

 دراز بالد به خرطومفیل می                         
 سوزد برای برگ و سازمور می                         

 کارم از پرھیزکاری به نشد                         
 جز به نان حرص، کس فربه نشد                        

 اوفتادستیم زیر چرخ جور
  بر سر ما میزند این چرخ دور 

 آسیای دھر را چون گندمیم
 گمیم گر چه پیدائیم، پنھان و

 به کزین پس ترک گویم النه را                        
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 بھر موران واگذارم دانه را                        
 از چه گیتی کرد بر من کار تنگ                       
  از چه رو در راه من افکند سنگ                       

  
 

 باید این سنگ از میان برداشتن
 برابر داشتنراه روشن در 

 من از این ساعت شدم پیل دمان
 نیست اینجا جای پیل و پیلبان

 مست پیل و کجا موران یالن                            
 نشست دیگر یباید اندر خان                           

 حامی زور است چرخ زورمند                           
 مندم من! نترسم از گزندزور                           

 بعد از این بازست ما را چشم و گوش
 کم نخواھد داد چرخ کم فروش
 فیل گفت این راه مشکل واگذار
 کار خود میکن، ترا با ما چکار

 گر شوی یک لحظه با من ھمسفر                             
 ھم در آن یک لحظه پیش آید خطر                             
 گر بیائی یک سفر ما را ز پی                             

 در سر و ساقت نه رگ ماند، نه پی                             
 خاکمن بھر گامی که بنھادم ب

 صد ھزاران چون ترا کردم ھالک
 من چه میدانم ملخ یا مور بود

 ھر چه بود، از آتش ما گشت دود
 ھمعنان من شدن، کار تو نیست                             

 نیست تو بار در راه این یتوش                             
 در خیال آنکه کاری میکنی                             

 خویش را گرد و غباری میکنی                           
 ضعف خود گر سنجی و نیروی من

 نگروی تا پای داری سوی من
 است، از من دور شوالنه نزدیک 

 پیلی از موران نیاید، مور شو
 حلقه بھر دام خودبینی مساز                            
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 آنچه بردستی، بنادانی مباز                            
 بینم ترا در زیر پایمن نمی                           

 میایتا توانی زیر پای من                            
  
  

 فیل را آن مور از دنبال رفت
 ھر که رفت از ره، بدین منوال رفت

 ناگھان افتاد زیر پای پیل
  ھم کثیر از دست داد و ھم قلیل

 روح بی پندار، زر بی غش است                               
 آتشست این خودپسندی، آتش است                               

        شدیم سوزانیشعله این یپنب                               
 آتش پندار را دامان زدیم  

    اخگریم این یجملگی ھمسای
 پیش از آن کآبی رسد خاکستریم

 حاصلی کش آبیار، اھریمنست                             
 سوزد ار یک خوشه، گر صد خرمنست                             

 بار ھر کس، در خور یارای اوست                             
 تاوس پای برای کس ھر ەیموز                             
  
  
  
  
  
  
  
  

 که بلندی، مرا سزاوار است                     گفت دیوار قصر پادشھی
 پایدار و بلند مقدار است                   ھر که مانند من سرافرازد

              من یفرخم زان سبب که سای                            
 جای آسایش جھاندار است                            

            نقش بام و درم ز سیم و زر است                            
 ام از حریر گلنار استپرده                            
 شاه، گر خفته یا که بیدار است               ز رنجدر پناه من ایمن است 
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 تا کمند افکند گرفتار است             سوی من، دزد ره نیابد از آنک
                      ھمگی بر در منند گدای                              
 ھر چه میر و وزیر و ساالر است                              

                 قفل سیمم بنزد سیمگر است                              
 است ببازار اطلسم ەیپرد                               

 گرچه شبگرد چرخ، غدار است               با منش ھیچ حیله در نگرفت
 قوت و استقامتم یار است             باد و برفم بسی بخست و ھنوز

                    من ز تدبیر خود بلند شدم                            
 ھر که کوته نظر بود خوار است                            

               نیکبخت آنکه نیتش نیکوست                             
 نیکنام آنکه نیک رفتار است                             

 گر چه دائم بپشت من بار است                و ھیچ خم نشدم قرنھا رفت
 ترین آثار استزانکه محکم                  اثر من بجای خواھد ماند

             پایه گفت اینقدر بخویش مناز                         
 در و دیوار و بام، بسیار است                         

                اندر آنجا که کار باید کرد                          
 چه فضیلت برای گفتار است                           

  ھنر و فضل را خریدار است                     نشنیدی که مردم ھنری   
  
  
  
  
 

                 معرفت ھر چه ھست در معنی است
 نه درین صورت پدیدار است 

                       گرچه فرخنده است مرغ ھمای                                
 چونکه افتاد و مرد، مردار است                                
                          از تو، کار تو پیشرفت نکرد

 است کار درین دیگری ینکت 
                        سنگینی تو، روی من استھمه                                  
 گر جوی، گر ھزار خروار است                                 

                         تو ز من داری این گرانسنگی
 پیکر بی روان، سبکسار است

                         ھمه بر پای، از ثبات منند                              
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 ھر چه ایوان و بام و انبار است                             
                        گر چه این کاخ را منم بنیاد

 سخن از خویش گفتنم عار است
                        کارھا را شمردن آسان است                               
 کار دشوار استفکر و تدبیر                                 

                       بار ھر رھنورد، یکسان نیست
 این سبکبار و آن گرانبار است

                  ھر کسی را وظیفه و عملی است                                
 ای تار استای پود و رشتهرشته                                
                           وقت پرواز، بال و پر باید

 که نه این کار چنگ و منقار است 
                         ھمه پروردگان آب و گلند                                

 ھر چه در باغ از گل و خار است                               
                        عافیت از طبیب تنھا نیست

 تار استھر ز دارو، ھم از پرس 
                    ایستای و دائرهھر کجا نقطه                              

 ای ھم ز سیر پرگار استقصه                              
                        رو، که اول حدیث پایه کنند                
 ھر کجا گفتگوی دیوار است                
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                 به آب روان گفت گل کز تو خواھم
 که رازی که گویم به بلبل بگوئی

                     پیام ار فرستد، پیامش بیاری
 بخاک ار درافتد، غبارش بشوئی 

                   بگوئی که ما را بود دیده بر ره                                  
 که فردا بیائی و ما را ببوئی                                   

                       بگفتا به جوی آب رفته نیاید                                  
 نیابی مرا، گر چه عمری بجوئی                                  

                  پیامی که داری به پیک دگر ده
 نپوئی بامید من ھرگز این ره 

                من از جوی چون بگذرم برنگردم
 چو پژمرده گشتی تو، دیگر نروئی

                      بفردا چه میافکنی کار امروز                                 
 بخوان آنکسی را که مشتاق اوئی                                 
                    اندیشه گیتی بناگه بدزدد بد                                 
 ز بلبل خوشی و ز گل خوبروئی                                 

                 چو فردا شود، دیگرت کس نبوید
 که بی رنگ و بی بوی، چون خاک کوئی 

                       دل از آرزو یکنفس بود خرم
 تو اندر دل باغ، چون آرزوئی

                چو آب روان خوش کن این مرز و بگذر                                 
 تو مانند آبی که اکنون به جوئی                                   
                         نکو کار شو تا توانی، که دائم                                   

 نمانداست در روی نیکو، نکوئی                                   
                         تو پاکیزه خو را شکیبی نباشد
 چو گردون گردان کند تندخوئی

                           نبیند گه سختی و تنگدستی
 ز یاران یکدل، کسی جز دوروئی
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                      ز سری، موی سپیدی روئید
 او موی سیاهھا کرد بر خنده

                     که چرا در صف ما بنشستی                                     
 تو ز یک راھی و ما از یک راه                                      

                     گفت من با تو عبث ننشستم
 بنشاندند مرا خواه نخواه

                        گه روئیدن من بود امروز                                    
 گل تقدیر نروید بیگاه                                    

                             رھرو راه قضا و قدرم
 راھم این بود، نبودم گمراه

                        قاصد پیریم، از دیدن من                                    
 این یکی گفت دریغ، آن یک آه                                    

                    خرمن ھستی خود کرد درو
 نگاه کرد من یھر که بر خوش

                  سپھی بود جوانی که شکست                                      
 پیری امروز برانگیخت سپاه                                      

              رست چون موی سیه، موی سپید
 چه خبر داشت که دارند اکراه 

                    رنگ باالی سیه بسیار است                                      
 نیستی از خم تقدیر آگاه                                      

                    کند، گاه سفیدگه سیه رنگ 
 رنگرز اوست، مرا چیست گناه
                 چو تو، یکروز سیه بودم وخوش                                    

 سیھی گشت سپیدی ناگاه                                     
              تو ھم ایدوست چو من خواھی شد

 گواهباش یکروز بر این قصه  
                 ھر چه دانی، بمن امروز بخند                                   

 تا که چون من کندت ھفته و ماه                                   
                 از سپید و سیه و زشت و نکو
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 ھر چه ھستیم، تباھیم تباه   
                   خویش دراز از چه کنیمقصه                                    
 وقت بیگه شد و فرصت کوتاه                                   

  
 

 چنین میکرد بلبل راز با ماه                      بدامان گلستانی شبانگاه
 دارانفروغ محفل شب زنده                  که ای امید بخش دوستداران

 ز انوارت، زمین را تابناکی                فر و پاکیز پاکیت، آسمان را 
                  شبی کز چھره، برقع برگشائی                           
 برخسار گل افتد روشنائی                           
                مرا خوشتر نباشد زان دمی چند                           

 که بر گلبرگ، بینم شبنمی چند                           
 مصفا از تو، ھر جا کشتزاری است             مبارک با تو، ھر جا نوبھاریست

 نزیبد نیکوان را خودپرستی                 نکوئی کن چو در باال نشستی
 طبیب از دردمندان رخ نتابد                تو نوری، نور با ظلمت نخوابد

               کان اندر، تو بخشی لعل را فام ب                         
 تجلی از تو گیرد باده در جام                         

                     فروغ افکن بھر کوتاه بامی                         
 که ھر بامی نشانی شد ز نامی                          

 اش نور از تو گیردخوشست ار کلبه                      چراغ پیرزن بس زود میرد
 گھی پیدا و گه پنھان چرائی                      بدین پاکیزگی و نیک رائی

 دل صاحبدالن را تیره مگذار                  مرو در حصن تاریکی دگر بار
                       نشاید رھنمون را چاه کندن                               
 زمانی سایه، گه پرتو فکندن                               
                 بدین گردنفرازی، بندگی چیست                               

 سیه کاری چه و تابندگی چیست                              
 جھانتاب مھر ەیپیش جلو به                   خواب برد را ما ەیبگفتا دید

 تابناکم خور ەیز تاب چھر           نه از خویش اینچنین رخشان و پاکم
 من اینجا خوشه چینم، خرمن اوراست          ھر آن نوری که بینی در من، اوراست

                  افروخت تاریکم ەینه تنھا چھر                             
 ھنرھا و تجلیھایم آموخت                             

                      جھان افروزی از اخگر نیاید                             
 بزرگی خردساالن را نشاید                             

 مرا نیز ار بپرسی رھنمائی است                درین بازار ھم چون و چرائیست
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 چو از خود نیست ھیچم، زیردستم                     نشستمچرا بالم که در باال 
 کجا مھتاب ھمچون آفتابست                  فروغ من بسی بیرنگ و تابست

                      رخ افروزد چو مھر عالم آرای                          
 ھمان بھتر که من خالی کنم جای                          

                          مرا آگاه زین آئین نکردند                           
 فراتر زین رھم تلقین نکردند                            

 براندازندم از باالی این بام                  ز خط خویش گر بیرون نھم گام
 بگشایند آن درسحرگه بر تو                         من از نور دگر گشتم منور

 پرسیم این چونست و آن چندنمی                    چو با نور و صفا کردیم پیوند
                  درین درگه، بلند او شد که افتاد                         

 کسی استاد شد کاو داشت استاد                          
                       آگه ز کاریستاگر کار آگھی                           

 ھم از شاگردی آموزگاریست                             
 چه نامی عجز را گردنفرازی                 چه خوانی بندگی را بی نیازی

 کجا مانند زر باشد زراندود                درین شطرنج، فرزین دیگری بود
  سوی نور حقیقت رخت بستن               بباید زین مجازی جلوه رستن

                  گھی پیدا شویم و گاه پنھان                             
 چنین بودست حکم چرخ گردان                             

                  ھزاران نکته اندر دل نھفتیم                             
 یکی بود از ھزار، اینھا که گفتیم                             

 زمانه وام ده، ما وامداریم                     ز آغاز، انده انجام داریم
 چو فردا باز خواھد خواست این وام                 توانگر چون شویم از وام ایام

 بی مایه، اما خودپسندند که بس             بر آن قوم آگھان، پروین، بخندند
  
  
  
  

 نھال تازه رسی گفت با درختی خشک
 که از چه روی، ترا ھیچ برگ و باری نیست

 ایچرا بدین صفت از آفتاب سوخته                                        
 مگر بطرف چمن، آب و آبیاری نیست                                        

 وشنی چو خورشیدندھای من از رشکوفه
 نیست غباری ذرەی من، یبرگ و شاخه ب

 چرا ندوخت قبای تو، درزی نوروز                                      
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 چرا بگوش تو، از ژاله گوشواری نیست                                      
 شدی خمیده و بی برگ و بار و دم نزدی

 نیستبزیر بار جفا، چون تو بردباری 
 مرا صنوبر و شمشاد و گل شدند ندیم                                       

 ترا چه شد که رفیقی و دوستاری نیست                                      
 جواب داد که یاران، رفیق نیم رھند

 بروز حادثه، غیر از شکیب، یاری نیست
 قدر خرمی نوبھار عمر بدانتو                                     
 خزان گلشن ما را دگر بھاری نیست                                    

 از ان بسوختن ما دلت نمیسوزد
 کازین سموم، ھنوزت بجان شراری نیست

 شکستگی و درستی تفاوتی نکند                                    
 و ترا چون درین بوستان قراری نیستمن                                     

 ز من بطرف چمن سالھا شکوفه شکفت
  ز دھر، دیگرم امسال انتظاری نیست

 
  
  
  

 بسی به کارگه چرخ پیر بردم رنج
 گه شکستگی آگه شدم که کاری نیست

 تو نیز ھمچون من آخر شکسته خواھی شد                                    
 حصاریان قضا را ره فراری نیست                                    

 گھی گران بفروشندمان و گه ارزان
 به نرخ سود گر دھر، اعتباری نیست

 ھر آن قماش کزین کارگه برون آید                                    
 یستتام نقش فریب است، پود و تاری ن                                    

 ھر آنچه میکند ایام میکند با ما
 بدست ھیچکس ایدوست اختیاری نیست

 بروزگار جوانی، خوش است کوشیدن                                  
 چرا که خوشتر ازین، وقت و روزگاری نیست                                  

 جوشدکدام غنچه که خونش بدل نمی
 خاری نیستکدام گل که گرفتار طعن 

 کدام شاخته که دست حوادثش نشکست                                     
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 زاری نیستکدام باغ که یکروز شوره                                     
 محکم یکدام قصر دل افروز و پای

 که پیش باد قضا خاک رھگذاری نیست
  ندید نجات ساحل ما، یاگر سفین                                    
 عجب مدار، که این بحر را کناری نیست                                    

   
 در دست بانوئی، به نخی گفت سوزنی

 کنیگرد بی سر و بی پا چه میکای ھرزه
 ایما میرویم تا که بدوزیم پاره

 خندید نخ که ما ھمه جا با تو ھمرھیم
 کنیمیبنگر بروز تجربه تنھا چه 

 ھر پارگی بھمت من میشود درست
 کنیپنھان چنین حکایت پیدا چه می
 در راه خویشتن، اثر پای ما ببین
 کنیما را ز خط خویش، مجزا چه می

 تو پای بند ظاھر کار خودی و بس
 پرسندت ار ز مقصد و معنی، چه میکنی

 گر یک شبی ز چشم تو خود را نھان کنیم
 کنیه میچون روز روشن است که فردا چ

 جائی که ھست سوزن و آماده نیست نخ
 با این گزاف و الف، در آنجا چه میکنی

 خود بین چنان شدی که ندیدی مرا بچشم
 کنیمی چه بینا ەیپیش ھزار دید

 پندار، من ضعیفم و ناچیز و ناتوان
 کنیبی اتحاد من، تو توانا چه می

  
  
  
  

 ما رخساره چون افروختیمبین که            ای با نرگس پژمرده گفتالله
 شب خریدیم و سحر بفروختیم           گفت ما نیز آن متاع بی بدل

 ھائی را که ما آموختیمنکته               آسمان، روزی بیاموزد ترا
 چون زمان سوختن شد سوختیم               خرمی کردیم وقت خرمی

 اندوختیم یپژمردگ یتوش            تا سفر کردیم بر ملک وجود
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 آنچه را زین راه، ما میدوختیم            درزی ایام زان ره میشکافت
  
  
  
  
 ختری خرد، بمھمانی رفتد

 در صف دخترکی چند، خزید
 آن یک افکند بر ابروی گره

 وین یکی جامه بیکسوی کشید
 نمود زانوش یاین یکی، وصل

 وان، به پیراھن تنگش خندید
 آن، ز ژولیدگی مویش گفت

 ز بیرنگی رویش پرسیدوین، 
 گر چه آھسته سخن میگفتند                               

  ھمه را گوش فرا داد و شنید                               
 گفت خندید به افتاده، سپھر                               

  زان شما نیز بمن میخندید                               
 من ەیز که رنجد دل فرسود                               

 باید از گردش گیتی رنجید                               
 خلق یچه شکایت کنم از طعن                              

 بمن از دھر رسید، آنچه رسید                              
  نیستید آگه ازین زخم، از آنک

 نگزیدمار ادبار شما را 
 درزی مفلس و منعم نه یکی است

 فقر، از بھر من این جامه برید
 مادرم دست بشست از ھستی                           
 دست شفقت بسر من نکشید                          
 است من انگشت من، موی یشان                          

 نخرید ھیچکس شانه برایم                          
  ھیمه دستم بخراشید سحر

  خون ب دامانم از آن روی چکید
 تلخ بود آنچه بمن نوشاندند

 می تقدیر بباید نوشید
 خوش بود بازی اطفال، ولیک                
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 ھیچ طفلیم ببازی نگزید                        
 بھره از کودکی آن طفل چه برد

  نه جست و نه دوید که نه خندید و                       
  
 

 تا پدید آمدم، از صرصر فقر
 چون پر کاه، وجودم لرزید                                 
 ھر چه بر دوک امل پیچیدم
 ای گشت و بپایم پیچیدرشته                                 

 نداشت شیر جز که بخت، یچشم
 از آن خون جوشید ما چو رفتیم،                               

 بینوا ھر نفسی صد ره مرد
 لیک باز از غم ھستی نرھید                               
 است این رمزچشم چشم است، نخوانده

  که ھمه چیز نمیباید دید                                   
 گسست بند مرا سبز ەییار

 پرید رنگ امر سرخ ەیموز                                 
 بر در نکردم عید یجام

 سوی گرمابه نرفتم شب عید                            
 شاخک عمر من، از برق و تگرگ

 سر نیفراشته، بشکست و خمید                             
 ھمه اوراق دل من سیه است

 یک ورق نیست از آن جمله سفید                            
 برزیگر طالع کشته استھر چه 

 از گل و خار، ھمان باید چید                               
 این ره و رسم قدیم فلک است

 که توانگر ز تھیدست برید                                 
 خیره از من نرمیدید شما
 ای دید، رمیدھر که آفت زده                               

 نوا طفل خوش استبه نوید و به 
 من چه دارم ز نوا و ز نوید                               

 کس برویم در شادی نگشود
 آنکه در بست، نھان کرد کلید                            

 من از این دائره بیرونم از آنک
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 شاھد بخت ز من رخ پوشید                                 
 دستم کس درین ره نگرفت از

  قدمی رفتم و پایم لغزید                                  
  
 

  دوش تا صبح، توانگر بودم
 زان گھرھا که ز چشمم غلطید                                
 مادری بوسه بدختر میداد
 کاش این درد به دل میگنجید                               

 دیدم مادر یمن کجا بوس
 اشک بود آنکه ز رویم بوسید                                 
 خرم آن طفل که بودش مادر

 روشن آن دیده که رویش میدید                               
 مادرم گوھر من بود ز دھر
 زاغ گیتی، گھرم را دزدید                                

  
  
  
  
  
  
  
  

 گفت تیری با کمان، روز نبرد
 کاین ستمکاری تو کردی، کس نکرد                                     
 تیرھا بودت قرین، ای بوالھوس
 در فکندی جمله را در یک نفس                                     
 ما ز بیداد تو سرگردان شدیم
 ھمچو کاه اندر ھوا رقصان شدیم                                   

 ار دوستان پرداختیخوش بک
 بر گرفتی یک یک و انداختی                                   

 اممن دمی چند است کاینجا مانده
 امدیگران رفتند و تنھا مانده                                  

 بیم آن دارم کازین جور و عناد
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 نان فتادبر من افتد آنچه بر آ                                   
 ترسم آخر بگذرد بر جان من

 آنچه بگذشتست بر یاران من                                     
 زان ھمی لرزد دل من در نھان
 که در اندازی مرا ھم ناگھان                                   

 از تو میخواھم که با من خو کنی
 ازین کردار خود نیکو کنیبعد                                      

 زان گروه رفته نشماری مرا
 مھربان باشی، نگھداری مرا                                 

 به که ما با یکدگر باشیم دوست
 پارگی خرد است و امید رفوست                                  

 یکدل ار گردیم در سود و زیان
 ھا نیاید در میاناین شکایت                                    
 گر تو از کردار بد باشی بری

 کس نخواھد با تو کردن بدسری                                      
 گر بیک پیمان، وفا بینم ز تو

 یک نفس، آزرده ننشینم ز تو                                     
 از سر مھر، آن کمان گفت با تیر

 در کمان، کی تیر ماند جاودان                                    
 شد کمان را پیشه، تیر انداختن

 تیر را شد چاره با وی ساختن                                    
 تیر، یکدم در کمان دارد درنگ
 ی تیر خدنگاین نصیحت بشنو، ا                                   

 ما جز این یک ره، رھی نشناختیم
 ھر که ما را تیر داد، انداختیم                                       
 کیست کاز جور قضا آواره نیست

 تیر گشتی، از کمانت چاره نیست                                     
 عادت ما این بود، بر ما مگیر

 نه کمان آسایشی دارد، نه تیر                                     
 درزی ایام را اندازه نیست

 جور و بد کاریش، کاری تازه نیست                                   
 چون ترا سر گشتگی تقدیر شد

 بایدت رفت، ار چه رفتن دیر شد                                  
 زین مکان، آخر تو ھم بیرون روی
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 کس چه میداند کجا یا چون روی                                  
 از من آن تیری که میگردد جدا

 من چه میدانم که رقصد در ھوا                                 
 آگھم کاز بند من بیرون نشست

 من چه میدانم که اندر خون نشست                               
 تیر گشتن در کمان آسمان
 بھر افتادن شد، این معنی بدان                               

 انداین کمان را تیر، مردم گشته
 اندسر کار اینست، زان سر گشته                                        

 چرخ و انجم، ھستی ما میبرند
 بینیم و ما را میبرندما نمی                                       

 پرسیم، اما میرویمره نمی
 تا که نیروئیست در پا، میرویم                                     
 کاش روزی زین ره دور و دراز
 باز گشتن میتوانستیم باز                                     

 کاش آن فرصت که پیش از ما شتافت
 آنرا باز یافتمیتوانستیم                                   

 بود بیدار کاشکی دل ەیدید
 تا کمند دزد بر دیوار بود                                 
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                  دختری خرد، شکایت سر کرد
 که مرا حادثه بی مادر کرد

                دیگری آمد و در خانه نشست
 صحبت از رسم و ره دیگر کرد 

                    فکند دور مرا سرخ ەیموز                                
 کرد بر در من مادر یجام                                

                  یاره و طوق زر من بفروخت                                
 کردخود گلوبند ز سیم و زر                                 

             سوخت انگشت من از آتش و آب
 او بانگشت خود انگشتر کرد 

                 دختر خویش به مکتب بسپرد
  نام من، کودن و بی مشعر کرد 
 

                  بسخن گفتن من خرده گرفت                               
 نشتر کردروز و شب در دل من                                
             ھر چه من خسته و کاھیده شدم                               
 او جفا و ستم افزونتر کرد                               

                   اشک خونین مرا دید و ھمی
 ھا با پسر و دختر کردخنده

                  ھر دو را دوش بمھمانی برد
 ر و زیور کردھر دو را غرق ز

                  آن گلوبند گھر را چون دید                              
 دیده در دامن من گوھر کرد                              

                نزد من دختر خود را بوسید                              
 خنجر کرداش کار دو صد بوسه                              

                 عیب من گفت ھمی نزد پدر
 عیب جوئیش مرا مضطر کرد

                  ھمه ناراستی و تھمت بود
 ھر گواھی که در این محضر کرد
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                    ھر که بد کرد، بداندیش سپھر                             
 بھتر کرد کار او از ھمه کس                             
                             تا نبیند پدرم روی مرا                             
  دست بگرفت و بکوی اندر کرد                             

 
                   شب بجاروب و رفویم بگماشت

 کرد در و بام ەیروزم آوار
                          پدر از درد من آگاه نشد

 ھر چه او گفت ز من، باور کرد
                     چرخ را عادت دیرین این بود                                
 که به افتاده، نظر کمتر کرد                                

                       مادرم مرد و مرا در یم دھر                                
 چو یکی کشتی بی لنگر کرد                               

                             آسمان، خرمن امید مرا
 ز یکی صاعقه خاکستر کرد

                  چه حکایت کنم از ساقی بخت
 که چو خونابه درین ساغر کرد 

                  و پرم بود و شکست مادرم بال                              
 مرغ، پرواز ببال و پر کرد                              
                       من، سیه روز نبودم ز ازل                             
 ھر چه کرد، این فلک اخضر کرد                             
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 ماھی ز دورگفت ماھیخوار با 
 که چه میخواھی ازین دریای شور

 خردی و ضعف تو از رنج شناست                                    
 این نه راه زندگی، راه فناست                                    
 اندرین آب گل آلود، ای عجب

 کی سرگشته باشی روز و شب تا ب
 وقت آن آمد که تدبیری کنی                                
 در سرای عمر تعمیری کنی                               

 ایمما بساط از فتنه ایمن کرده
 ایمصد ھزاران شمع، روشن کرده

 ھیچگه ما را غم صیاد نیست                              
 انده طوفان و سیل و باد نیست                             

 ئی در جوار ما دمیگر بیا
 نیمروزی گر شوی مھمان ما

 غرق گردی در یم احسان ما                             
 نه تپیدن ھست و نه تاب و تبی                             
 دامھا بینم براه تو نھان

 رفتنت باشد ھمان، مردن ھمان
 ر انتظارھا دھا و شعلهتابه                                  
 که تو یکروزی بسوزی در شرار                                  

 خواھی در آتش سوختنگر نمی
 بایدت اندرز ما آموختن

 گر سوی خشکی کنی با ما سفر                                
 بر نگردی جانب دریا دگر                                

 گر ببینی آن ھوا و آن نسیم
 بشکنی این عھد و پیوند قدیم

 گفت از ما با تو ھر کس گشت دوست                                
 تو بدست دوستی، کندیش پوست                                 

 گر که ھر مطلوب را طالب شویم
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 با چه نیرو بر ھوی غالب شویم
 سیاه آب این است نور یچشمه                               
 تو نکردی چون خریداران نگاه                               

 ای او سزاستبر کس ھر یخان
 بھر ماھی، خوشتر از دریا کجاست

 جوی و برکه الی و گل خوریم گر ب                               
 به که از جور تو خون دل خوریم                               

 سبتی با خاک نیستجنس ما را ن
 پیش ماھی، سیل وحشتناک نیست

 اندآب و رنگ ما ز آب افزوده                             
 اندخلقت ما را چنین فرموده                             

 گر ز سطح آب باالتر شویم
 زاتش بیداد، خاکستر شویم

 جقرنھا گشتیم اینجا فوج فو                           
 می نترسیدیم از طوفان و موج                           

 لیک از بدخواه، ما را ترسھاست
 ترس جان، آموزگار درسھاست

 امبسکه بدکار و جفا جو دیده                          
 ایماز بدیھای جھان ترسیده                         

 گان را ترس میباید ز گرگبره
 درس، ھر خردی بزرگگردد از این 

 با عدوی خود، مرا خویشی نبود                            
 دعوت تو جز بداندیشی نبود                            

 تا بود پائی، چرا مانم ز راه
 تا بود چشمی، چرا افتم به چاه

 گر بچنگ دام ایام اوفتم                            
 به که با دست تو در دام اوفتم                           

 گر بدیگ اندر، بسوزم زار زار
 بھتر است آن شعله زین گرد و غبار

 تو برای صید ماھی آمدی                            
 کی برای خیر خواھی آمدی                           

 از تو نستانم نوا و برگ را
 گر بچشم خویش بینم مرگ را
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 ای داددرویشی، بزرگی جامهبه 
  که این خلقان بنه، کز دوشت افتاد

 چرا بر خویش پیچی ژنده و دلق                                        
 ات خلقبخشند کفش و جامهچو می                                        
 چو خود عوری، چرا بخشی قبا را

 چو رنجوری، چرا ریزی دوا را
 کسی را قدرت بذل و کرم بود                                

 که دیناریش در جای درم بود                                
 بگفت ای دوست، از صاحبدالن باش

 بجان پرداز و با تن سرگران باش
 تن خاکی به پیراھن نیرزد                               

 وگر ارزد، بچشم من نیرزد                               
 ره تن را بزن، تا جان بماند

 ببند این دیو، تا ایمان بماند
 قبائی را که سر مغرور دارد                               
 تن آن بھتر که از خود دور دارد                               

 از آن فارغ ز رنج انقیادیم
 از دست دادیمکه ما را ھر چه بود، 

 از آن معنی نشستم بر سر راه                               
 که تا از ره شناسان باشم آگاه                               

 مرا اخالص اھل راز دادند
 دادند ممتازی چو جانم جام

 گرفتیم آنچه داد اھریمن پست                            
 بدین دست و در افکندیم از آندست                            

 شنیدیم اعتذار نفس مدھوش
 ازین گوش و برون کردیم از آن گوش

 در تاریک حرص و آز بستیم                             
 گشودند ار چه صد ره، باز بستیم                             

 ھمه پستی ز دیو نفس زاید
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 ھمه تاریکی از ملک تن آید
 چو جان پاک در حد کمال است                                
  کمال از تن طلب کردن وبال است                                

 
 ام نور خدا راچو من پروانه

 کجا با خود کشم کفش و قبا را
 کسانی کاین فروغ پاک دیدند                                  
 ازین تاریک جا دامن کشیدند                                 

 گرانباری ز بار حرص و آز است
 وجود بی تکلف بی نیاز است

 مکن فرمانبری اھریمنی را                                
 منه در راه برقی خرمنی را                               

 چند ایآلوده یچه سود از جام
 ای چندل بوده و نابودهخیا

 کاله و جامه چون بسیار گردد                                  
 کله عجب و قبا پندار گردد                                 

 چو تن رسواست، عیبش را چه پوشم
 چو بی پرواست، در کارش چه کوشم

 وستشکستیمش که جان مغزست و تن پ                           
 کسی کاین رمز داند، اوستاد اوست                            

 اگر ھر روز، تن خواھد قبائی
 صفائی را جان ەینماند چھر

 اگر ھر لحظه سر جوید کالھی                           
 زند طبع زبون ھر لحظه راھی                           
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              سرخ داشتکودکی در بر، قبائی 
 روزگاری زان خوشی خوش میگذاشت

                ھمچو جان نیکو نگه میداشتش
 پنداشتشبھتر از لوزینه می

                شمردھم ضیاع و ھم عقارش می                                
 ستردھر زمان گرد و غبارش می                                
                 نھفتاز نظر باز حسودش می                                

 خیش میدید و چون گل میشکفتسر                               
                  گر بدامانش سرشکی میچکید

 طفل خرد، آن اشک روشن میمکید
                 گر نخی از آستینش میشکافت

 میشتافت بھر چاره سوی مادر
                    نوبت بازی بصحرا و بدشت                                 
 سرگران از پیش طفالن میگذشت                                 

                  فتنه افکند آن قبا اندر میان                                  
 اریت میخواستندش کودکانع                                  
                  جمله دلھا ماند پیش او گرو

 دوست میدارند طفالن رخت نو 
                    وقت رفتن، پیشوای راه بود

 روز مھمانی و بازی، شاه بود 
                      آورد بهکودکی از باغ می                                  

 که بیا یک لحظه با من سوی ده                                  
               نشستدیگری آھسته نزدش می                                 
 تا زند بر آن قبای سرخ دست                                  

               روزی، آن رھپوی صافی اندرون
 وقت بازی شد ز تلی واژگون

         اش از خار و سر از سنگ خستجامه
 این یکی یکسر درید، آن یک شکست

       طفل مسکین، بی خبر از سر که چیست                                 
 پارگیھای قبا دید و گریست                                 
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           تاز سرش گر جه بسی خوناب ریخ                                 
 او برای جامه از چشم آب ریخت                                 

  
  

                  گر بچشم دل ببینیم ای رفیق
 ھمچو آن طفلیم ما در این طریق 

               است ھوی و آز ما رنگین یجام
 ھر چه بر ما میرسد از آز ماست

               ھوس افزون و در عقل اندکیمدر                                     
 سالھا داریم اما کودکیم                                    
                 جان رھا کردیم و در فکر تنیم                                    

 تن بمرد و در غم پیراھنیم                                     
  
  
  
  

  
  

 گل زردی گلی سپید که ما نھان شد از
 سپید جامه و از ھر گنه مبرائیم

 جواب داد که ما نیز چون تو بی گنھیم
 چرا که جز نفسی در چمن نمیپائیم
 ما زمانه چنان فرصتی نبخشوده است ب                                          
 ک را بیاالئیمکه از غرور، دل پا                                          
 قضا، نیامده ما را ز باغ خواھد برد                                          

 آئیمنه میرویم بسودای خود، نه می                                          
 بخود نظاره کنیم ار بچشم خودبینی

 چگونه الف توانیم زد که بینائیم
 سودچو غنچه و گل دوشینه صبحدم فر

 من و تو جای شگفت است گر نفرسائیم
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 بگرد ما گل زرد و سپید بسیارند                                   
 گمان مبر که بگلشن، من و تو تنھائیم                                   

 ھزار بوته و برگ ار نھان کند ما را                                   
 پیدائیم دھر گلچین ەیبه چشم خیر                                   

 بدین شکفتگی امروز چند غره شویم
 چو روشن است که پژمردگان فردائیم
 درین زمانه، فزودن برای کاستن است

 فلک بکاھدمان ھر چه ما بیفزائیم
 ولیک عمر، جام رنگین ەیخوش است باد                                   

 ای بپیمائیممجال نیست که پیمانه                                    
 ز طیب صبحدم آن به که توشه برگیریم                                    

 است که تا صبح دیگر اینجائیمکه آگه                                    
 فضای باغ، تماشاگه جمال حق است

 ، از پی تماشائیممن و تو نیز در آن
 چه فرق گر تو ز یک رنگ و ما ز یک فامیم

 تمام، دختر صنع خدای یکتائیم
 ھمین خوش است که در بندگیش یکرنگیم                                  

 ھمین بس است که در خواجگیش یکرائیم                                 
 رنگ ظاھر اوراق ما نگاه مکن ب                                 

 که ترجمان بلیغ ھزار معنائیم                                  
 درین وجود ضعیف ار توان و توشی ھست

 رھین موھبت ایزد توانائیم
 برای سجده درین آستان، تمام سریم
 پی گذشتن ازین رھگذر، ھمه پائیم

 خورشیدیم زوال بی نای ەیتمام، ذر                                
 دریائیم کرانه بی این ەیتمام، قطر                               
 درین، صحیفه که زیبندگیست حرف نخست                              

 چه فرق گر بنظر، زشت یا که زیبائیم                              
 ھای دگر بشکفند، ما برویمچو غنچه

 صف سبزه را بیارائیمکنون بیا که 
 ماست فضیلت ھمین ھستی ەیدو روز درین

 که جور میکند ایام و ما شکیبائیم
 ز سرد و گرم تنور قضا نمیترسیم                                  
 برای سوختن و ساختن مھیائیم                                  
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 ھوی و قرین آز شدناسیر دام                                   
  اگر دمی و اگر قرنھاست، رسوائیم                                 

  
  

                   ای افتاد سستکاھلی در گوشه
 خسته و رنجور، اما تندرست
                     عنکبوتی دید بر در، گرم کار                                   

 گوشه گیر از سرد و گرم روزگار                                    
                     دوک ھمت را به کار انداخته
 جز ره سعی و عمل نشناخته
                     پشت در افتاده، اما پیش بین                                  
 از برای صید، دائم در کمین                                  

                   ھا رشتی ز مو باریکتررشته
 زیر و باال، دورتر، نزدیکتر

                     پرده می ویخت پیدا و نھان                                 
 ریسمان می تافت از آب دھان                                 

                  درس ھا می داد بی نطق و کالم
 پخت با نخ ھای خاممیفکرھا 

                 کاردانان، کار زین سان می کنند                                
 تا که گویی ھست، چوگان می زنند                                

                      گه تبه کردی، گھی آراستی
 گه درافتادی، گھی برخاستی

                            کار آماده ولی افزار نه                                 
 دایره صد جا ولی پرگار نه                                 

                  زاویه بی حد، مثلث بی شمار
 !این مھندس را که بود آموزگار؟
                     کرده، صاحب کاری شدهکار                                     
 اندر آن معموره معماری شده                                    

              این چنین سوداگری را سودھاست
 وندرین یک تار، تار و پودھاست 

                  پای کوبان در نشیب و در فراز                                  
 ساعتی جوال، زمانی بندباز                                  

                   پست و بی مقدار، اما سربلند
 ساده و یک دل، ولی مشکل پسند
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                 اوستاد اندر حساب رسم و خط                                 
  غلططرح و نقشی خالی از سھو و                                  

  
 

          گفت کاھل کاین چه کار سرسری ست؟
 آسمان، زین کار کردنھا بری ست
                       کوھا کارست در این کارگاه                                        
 بیند ترا، ای پر کاهکس نمی                                        
                می تنی تاری که جاروبش کنند؟

 می کشی طرحی که معیوبش کنند؟
                     ایھیچ گه عاقل نسازد خانه                                        
 ایای ویرانهکه شود از عطسه                                        

             پایه می سازی ولی سست و خراب
 آب نقش نیکو می زنی، اما بر

                     ایرونقی می جوی گر ارزنده                                     
 ایای می باف گر بافندهدیبه                                      

                  کس ز خلقان تو پیراھن نکرد
 وین نخ پوسیده در سوزن نکرد
                کس نخواھد دیدنت در پشت در                                    

 کس نخواھد خواندنت ز اھل ھنر                                     
                       بی سر و سامانی از دود و دمی

 غرق در طوفانی از آه و نمی
                       واھد دادنت پشم و کالفکس نخ                                   

 کس نخواھد گفت کشمیری بباف                                    
                      توزبس زبر دست ست چرخ کینه

 ی خود را در این آتش مسوزپنب
                  چون تو نساجی، نخواھد داشت مزد                                       
 دزد شد گیتی، تو نیز از وی بدزد                                       

                   خسته کردی زین تنیدن پا و دست
 رو بخواب امروز، فردا نیز ھست
                      تا نخوردی پشت پایی از جھان                                     

 خویش را زین گوشه گیری وارھان                                     
                          گفت آگه نیستی ز اسرار من

 !چند خندی بر در و دیوار من؟
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                        علم ره بنمودن از حق، پا ز ما                                        
  قدرت و یاری از او، یارا ز ما                                        

  
 

                       تو به فکر خفتنی در این رباط
 فارغی زین کارگاه و زین بساط 

                          در تکاپوییم ما در راه دوست                                      
 کارفرما او و کارآگاه اوست                                      
                         گر چه اندر کنج عزلت ساکنم

 شور و غوغایی ست اندر باطنم
                      دست من بر دستگاه محکمی ست                                        

 ھر نخ اندر چشم من ابریشمی است                                        
                        کار ما گر سھل و گر دشوار بود

 کارگر می خواست، زیرا کار بود
                       ھای ما بس استصنعت ما پرده                                       

 تار ما ھم دیبه و ھم اطلس است                                        
 بافیم از بھر فروشما نمی

  ما نمی گوییم کاین دیبا بپوش
                      ھا پوشیده شدعیب ما زین پرده                                     

 ی پندار تو پوسیده شدەپرد                                     
                     این پرده، چرخ پرده درگر، درد 

 رخت بر بندم، روم جای دگر
                  گر سحر ویران کنند این سقف و بام                                 
 ی دیگر بسازم وقت شامخان                                

                         گر ز یک کنجم براند روزگار
 ه ی دیگر نمایم اختیارگوش

                      ایمداری کردهما که عمری پرده                                
 ایمدر حوادث، بردباری کرده                               

                     گاه جاروبست و گه گرد و نسیم
 کھنه نتوان کرد این عھد قدیم
                       ترسیم از تقدیر و بختما نمی                                     
 آگھیم از عمق این گرداب سخت                                    

                     آنکه داد این دوک، ما را رایگان
 پنبه خواھد داد بھر ریسمان
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                   ھست بازاری دگر، ای خواجه تاش                                   
  شناسند این قماشکاندر آنجا می                                   

  
 

                         صد خریدار و ھزاران گنج زر
 ی صاحب نظرەنیست چون یک دید

                             ی دیوار راەتو ندیدی پرد                                      
 ی اسرار راەچون ببینی پرد                                      

                     گیری ھمی بر عنکبوتخرده می
 خود نداری ھیچ جز باد بروت

                           ایمما تمام از ابتدا بافنده                                   
 ایمحرفت ما این بود تا زنده                                  

                    سعی کردیم آنچه فرصت یافتیم
 بافتیم و بافتیم و بافتیم

                     ام این ست، گر کم یا زیادپیشه                                  
 گرد و ایام اوستادمن شدم شا                                  

                 کار ما اینگونه شد، کار تو چیست؟
 بار ما خالی است، دربار تو چیست؟

                      می نھم دامی، شکاری می زنم                                     
 تنمام، ھر لحظه تاری میجوله                                    

               از غباری چون ھباستخانه ی من 
 آن سرایی که تو می سازی کجاست؟ 

             ی من ریخت از باد ھواخان                                    
 خرمن تو سوخت از برق ھوی                                   
                            من بری گشتم ز آرام و فراغ

 باد نخوت در دماغتو فکندی  
                       ی سعی و عملما زدیم این خیم                               
 تا بدانی قدر وقت بی بدل                               

                    گر که محکم بود و گر سست این بنا
 از برای ماست، نز بھر شما

                           پرداختیگر به کار خویش می                               
 ساختیای زین آب و گل میخانه                               

                        ایمی گرفتی گر به ھمت رشته
 ایداشتی در دست خود سر رشته 
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                            عارفان، از جھل رخ برتافتند                               
  تار و پودی چند در ھم بافتند                               

  
 

                      دوختند این ریسمان ھا را به ھم
 از دراز و کوته و بسیار و کم 

                     رنگرز شو، تا که در خم ھست رنگ                                      
 برق شد فرصت، نمی داند درنگ                                      

                          گر بنایی ھست باید برفراشت
 ای بسا امروز کان فردا نداشت

                         نقد امروز ار ز کف بیرون کنیم                                      
 گر که فردایی نباشد، چون کنیم؟                                      

                  عنکبوت، ای دوست، جوالی خداست                   
 اش می گردد، اما بی صداستچرخه                   
  
  
  

  
  
  
  

 کسی که بر سر نرد جھان قمار نکرد
 سیاه روزی و بدنامی اختیار نکرد                                        

 خوش آنکه از گل مسموم باغ دھر رمید
 برفق گر نظری کرد، جز به خار نکرد                                      

 به تیه فقر، ازان روی گشت دل حیران
 ه شتر آز را مھار نکردکه ھیچگ                                       

 دور کاز مردمی تحقیق، ەینداشت دید
 نکرد فرار و اھریمن یبدید خیم                                     

 شکار کرده بسی در دل شب، این صیاد
 مگو که روز گذشت و مرا شکار نکرد                                    
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 انس و محبت یسپھر پیر بسی رشت
 گرفت و بست بھم، لیک استوار نکرد                                  

 مشو چو وقت، که یک لحظه پایدار نماند
 مشو چو دھر، که یک عھد پایدار نکرد                                 

 برو ز مورچه آموز بردباری و سعی
 وزگار نکردکه کار کرد و شکایت ز ر                                  

 غبار گشت ز باد غرور، خرمن دل
 چنین معامله را باد با غبار نکرد                                   

 ای که در آن فتنه بود کشتیبانسفینه
 برفت روز و شب و ره سوی کنار نکرد                                  

 ابلیس جز که ریا، و روی یمباف جام
 نکرد تار و پود پوسیده یکس این دو رشت                                 

 رھید روزگار پیکان یکسی ز طعن
 نکرد آشکار سستی او، یکه گاه حمل                               

 طبیب دھر، بسی دردمند داشت ولیک
 طبیب وار سوی ھیچ یک گذار نکرد                              

 چرا وجود منزه به تیرگی پیوست
 چرا محافظت پنبه از شرار نکرد                              

 ز خواب جھل، بس امسالھا که پار شدند
 خوش آنکه بیھده، امسال خویش پار نکرد                            

 روا مدار پس از مدت تو گفته شود
 ماند فالنی و ھیچ کار نکردکه دیر                              

  
  
  
  
  
  

 گنجشک خرد گفت سحر با کبوتری
 کآخر تو ھم برون کن ازین آشیان سری                                      

 آفاق روشن است، چه خسبی به تیرگی
 روزی بپر، ببین چمن و جوئی و جری                                    
 تازه کندر طرف بوستان، دھن خشک 
 تری ەیگاھی ز آب سرد و گه از میو                                   
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 بنگر من از خوشی چه نکو روی و فربھم
 ننگست چون تو مرغک مسکین الغری                                  

 گفتا حدیث مھر بیاموزدت جھان
 یدوست مادریروزی تو ھم شوی چو من ا                                

 گرد تو چون که پر شود از کودکان خرد
 جز کار مادران نکنی کار دیگری                                

 روزیکه رسم و راه پرستاریم نبود
 میدوختم بسان تو، چشمی به منظری                                

 ایم از اینجا به گلشنیگیرم که رفته
 ایم بشاخ صنوبریبا ھم نشسته                                          

 ایست، تا که دمیدست نوگلیتا لحظه
 است عبھریتا ساعتی است، تا که شکفته                                         

 ایست که روزی شود شبیدر پرده، قصه
 ایست که شب گردد اختریکار نکتهدر                                        

 خوشبخت، طائری که نگھبان مرغکی است
 سرسبز، شاخکی که بچینند از آن بری                                       

 فریاد شوق و بازی اطفال، دلکش است
 محقری خرد یوانگه به بام الن                                       

 است و من ضعیف ھر چند آشیانه گلین
 باور نمیکنم چو خود اکنون توانگری                                    

 ترسم که گر روم، برد این گنجھا کسی
 ترسم در آشیانه فتد ناگه آذری                                  

 ام اگر چه ز بس رنج، پوست ریختاز سینه
 ر رنجھای مرا ھست کیفریناچا                                 

 ایشیرین نشد چو زحمت مادر، وظیفه
 تر ندیدم ازین، ھیچ دفتریفرخنده                                  

 پرواز، بعد ازین ھوس مرغکان ماست
 ما را بتن نماند ز سعی و عمل، پری                                   
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                      بلبلی شیفته میگفت به گل

 که جمال تو چراغ چمن است
                   گفت، امروز که زیبا و خوشم
 رخ من شاھد ھر انجمن است
                چونکه فردا شد و پژمرده شدم                                   
 کیست آنکس که ھواخواه من است                                   

                     بتن، این پیرھن دلکش من                                   
 چو گه شام بیائی، کفن است                                    

                حرف امروز چه گوئی، فرداست
 که تو را بر گل دیگر وطن است

              ھمه جا بوی خوش و روی نکوست
  و گل و یاسمن استھمه جا سرو 

 عشق آنست که در دل گنجد                                   
 سخن است آنکه ھمی بر دھن است                                   
 بھر معشوقه بمیرد عاشق                                   

 ن استکار باید، سخن است این، سخ                                    
 میشناسیم حقیقت ز مجاز                     
 چون تو، بسیار درین نارون است                    

  
 

                                   
  
  
  

 بطعنه پیش سگی گفت گربه کای مسکین
 ناشادند و روزتیره بسی تو یقبیل                                             

 بخسبی و استخوان خائی میان کوی
 بداختری چو تو را، کاشکی نمیزادند                                          
 برو به مطبخ شه یا بمخزن دھقان

 ھا که آبادندشھر و قریه، بسی خانهب                                       
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 من یباب و مرغ و پنیر است و شیر، طعمک
 ام ھمه کار آگھان بفریادندز حیله                                       

 جفای نان نکشیدست یکتن از ما، لیک
 گرسنگان شما بیشتر ز ھفتادند                                       

 بگفت، راست نگردد بنای طالع ما
 پایه، راست ننھادندچرا که از ازلش                                        

 مرا به پشت سرافکند حکم چرخ، ز خلق
 شگفت نیست گرم در بروی نگشادند                                       

 رفت بمیھمانی مردم یکسی بخان
 که روز سور، کسی از پیش فرستادند                                      

 بروزی دگران چون طمع توانم کرد
 مرا ز خوان قضا، قسمت استخوان دادند                                     

 ای چه بی باکندتو خلق دھر ندانسته
 تو عھدھا نشنیدی چه سست بنیادند                                    

 کسی بلطف، بدرماندگان نظر نکند
 گ و پوالدنددرین معامله، دلھا ز سن                                    

 ھزار مرتبه، فقر از توانگری خوشتر
 توانگران، ھمه بدنام ظلم و بیدادند                                    

 نخست رسم و ره ما، درستکاری ماست
 استادند دزدی آئین در تو، یقبیل                                    
 برای پرورش تن، بدام بدنامی

 نیوفتند کسانی که بخرد و رادند                                   
 پی ھوی و ھوس، نوع خودپرست شما

 سحر ببصره و ھنگام شب ببغدادند                                 
 ز جور سال و مه ایدوست کس نرست، تمام

 مردادند و تیر و دیماه یاسیر فتن                                             
 ھا منگر، خاطر شکسته بسی استبچھره

 عروس دھر چو شیرین و خلق فرھادند                                            
 من از فتادگی خویش ھیچ غم نخورم
 فتادگان چنین، ھیچگه نیفتادند                                           
 اسیر نفس توئی، ھمچو ما گرفتاران

 ز بند بندگی حرص و آز، آزادند                                         
 تو شاد باش و دل آسوده زندگانی کن

  سگان، به بدسری روزگار معتادند                                        
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                        روزبر سر راھی، گدائی تیره
 ھا میکرد با صد آه و سوزناله

                    کای خدا، بی خانه و بی روزیم                                 
 ز آتش ادبار، خوش میسوزیم                                 

                 شد پریشانی چو باد و من چو کاه
 پیش باد، از کاه آسایش مخواه

                      عمری سوختم ساختم با آنکه                                 
 سوختم یک عمر و صبر آموختم                                 

                 آسمان، کس را بدین پستی نکشت
 چون من از درد تھیدستی نکشت

                    ھیچکس مانند من، حیران نشد                               
 روز و شب سرگشته بھر نان نشد                              

                         ایستادم در پس درھا بسی
 داد دشنامم کسی و ناکسی

                رشته را رشتم ولی از ھم گسیخت                              
 گریختبخت را خواندم ولی از من                               

                   پیش من خوردند مردم نان گرم
 من ھمی خون جگر خوردم ز شرم 

                      ام رنگی ندید از رخت نودیده                               
 سیر، یک نوبت نخوردم نان جو                               

                      این ترازو، گر ترازوی خداست
 این کژی و نادرستی از کجاست

                    در زمستانم، تف دل آتش است                              
 برف و باران خوابگاه و پوشش است                              

                        آبرو بردم، ندیدم از تو روی
 گم شدم، ھرگز نکردی جستجوی

                    گفتش اندر گوش دل، رب و دود                               
 گر نبودی کاردان، جرم تو بود                                

                        نیست راه کج، ره حق جلیل
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 کجروان را حق نمیگردد دلیل
                         تو براه من بنه گامی تمام                                
  تا منت نزدیک آیم بیست گام                                

 
                        گر بنام حق گشائی دفتری

 جز در اخالص نشناسی دری
                           گر کنی آئینه ما را نظر                                  
 عیبھاست سر بسر گردد ھنر                                  

                      ایمما ترا بی توشه نفرستاده
 ایمبایست دادن، دادهآنچه می

                     دست دادیمت که تا کاری کنی                                  
 ھست، دیناری کنی در ھمی گر                                 

                     پای دادیمت که باشی پا بجای
 وارھانی خویش را از تنگنای

                         چشم دادم تا دلت ایمن کند                                
 بر تو راه زندگی، روشن کند                                 

                       بر تن خاکی دمیدم جان پاک
 خیرگیھا دیدم از یک مشت خاک

                      تا تو خاکی را منظم شد نفس                                
 ای عجب! خود را پرستیدی و بس                               

                          ما کسی را ناشتا نگذاشتیم
 یماین بنا از بھر خلق افراشت
                     کار ما جز رحمت و احسان نبود                               
 ھیچگاه این سفره بی مھمان نبود                               

                          بندد بکس، دربان مادر نمی
 کم نمیگردد ز خوردن، نان ما

              ن کرده است بی خواھش عطاآنکه جا                              
 نان کجا دارد دریغ از ناشتا                              

                     این توانائی که در بازوی تست
 شاھد بخت است و در پھلوی تست

                       گنجھا بخشیدمت، ای ناسپاس                             
 که نگنجد ھیچکس را در قیاس                              

            آنچه گفتی نیست، یک یک در تو ھست
 گنجھا داری و ھستی تنگدست
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                عقل و رای و عزم و ھمت، گنج تست                             
 بھترین گنجور، سعی و رنج تست                              

  
  

                  عارفان، چون دولت از ما خواستند
 دست و بازوی توانا خواستند

                            ما نمیگوئیم سائل در مزن                                    
 چون زدی این در، در دیگر مزن                                    

                      آنکه بر خوان کریمان کرد پشت
 از لئیمان بشنود حرف درشت

                      آن درشتی، کیفر خودکامھاست                                      
 ورنه بھر نامجویان، نامھاست                                       

                 ھیچ خودبین، از خدا خرسند نیست
 پیوند نیستشاخ بی بر، در خور 

                    زین ھمه شادی، چراغم خواستی                                     
 از کریمان، از چه رو کم خواستی                                     

                    گریستنور حق، ھمواره در جلوه
 آنکه آگه نیست، از بینش بریست

                         گلبن ما باش و بھر ما بروی                                      
 ھم صفا از ما طلب، ھم رنگ و بوی                                     
                       زارع ما، خوشه را خروار کرد

 ھر چه کم کردند، او بسیار کرد 
                     اشی قطره، دریا چون شویتا نب                                      
 ای گم گشته، پیدا چون شویتا نه                                      
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 مرغی بباغ رفت و یکی میوه کند و خورد

 ناگه ز دست چرخ بپایش رسید سنگ
 خونین به النه آمد و سر زیر پر کشید

 غلتید چون کبوتر با باز کرده جنگ
 بگریست مرغ خرد که برخیز و سرخ کن                                    

 مانند بال خویش، مرا نیز بال و چنگ                                    
 نالید و گفت خون دلست این نه رنگ و زیب                                   

 گار، بمن عرصه کرد تنگصیاد روز                                    
 آخر تو ھم ز النه، پی دانه بر پری

 از خون پر تو نیز بدینسان کنند رنگ
 در سبزه گر روی، کندت دست جور پر

 بر بام گر شوی، کندت سنگ فتنه لنگ
 ای بکن از شاخی و بروآھسته میوه                                   

 ر باغ و مرغزار، مکن ھیچگه درنگد                                  
 میدان سعی و کار، شمار است بعد ازین                                  

 ما رفتگان نبوت خود تاختیم خنگ                                  
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 آن قصه شنیدید که در باغ، یکی روز

 از جور تبر، زار بنالید سپیدار
 کز من نه دگر بیخ و بنی ماند و نه شاخی                                        

 نجار ارەی و شکن ھیزم یاز تیش                                       
 این با که توان گفت که در عین بلندی

 دست قدرم کرد بناگاه نگونسار
 تبر آھسته که جرم تو ھمین بسگفتش                                        
 کاین موسم حاصل بود و نیست ترا بار                                      

 تا شام نیفتاد صدای تبر از گوش
 بسیار یشد توده در آن باغ، سحر ھیم
 دھقان چو تنور خود ازین ھیمه برافروخت                                    
 بگریست سپیدار و چنین گفت دگر بار                                    

 آوخ که شدم ھیزم و آتشگر گیتی
 اندام مرا سوخت چنین ز آتش ادبار

 ام افتاد در آخر به تنوریھر شاخه                                      
 د بجا ماند و نه یک تارزین جامه نه یک پو                                      

 بخشکید و باغ از شد کنده من یچون ریش
 گلزار نه و باد گل نه ایام، یدر صفح

 از سوختن خویش ھمی زارم و گریم                                      
 آن را که بسوزند، چو من گریه کند زار                                     

 آسایش و آرامکو دولت و فیروزی و 
 کو دعوی دیروزی و آن پایه و مقدار

 خندید برو شعله که از دست که نالی                                     
 ناچیزی تو کرد بدینگونه تو را خوار                                    

 آن شاخ که سر بر کشد و میوه نیارد
 فرجام به جز سوختنش نیست سزاوار

 انسان ەیجز دانش و حکمت نبود میو                                   
 ای میوه فروش ھنر، این دکه و بازار                                   
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 حاصل چه بیھوده ناکردەی یاز گفت
 کردار نکو کن، که نه سودیست ز گفتار

 مه و سالت آسان گذرد گر شب و روز و                                    
 روز عمل و مزد، بود کار تو دشوار                                    

 از روز نخستین اگرت سنگ گران بود
 دور فلکت پست نمیکرد و سبکسار

 امروز، سرافرازی دی را ھنری نیست                                     
 امسال سخن راند، نه از پارمیباید از                                      

  
  
  
  
  

  

  
  
  

 که دشمن را ز پشت قلعه راندیم              حکایت کرد سرھنگی به کسری
 گرفتاران مسکین را رھاندیم                    فراریھای چابک را گرفتیم

              به خون کشتگان، شمشیر شستیم                      
 بر آتشھای کین، آبی فشاندیم                      
                   ز پای مادران کندیم خلخال                      
 چکاندیم طفالن ەیسرشک از دید                      

 ھمان شربت به بدخواھان چشاندیم             ز جام فتنه، ھر تلخی چشیدیم
 زو کینه جوتر، پیش خواندیمیکی               بگفت این خصم را راندیم، اما

                   کجا با دزد بیرونی درافتیم                      
 چو دزد خانه را باال نشاندیم                     
            ازین دشمن در افکندن چه حاصل                     
 چو عمری با عدوی نفس ماندیم                     
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 ز جھل، این بار را با خود کشاندیم               یر بار عجب رفتیمز غفلت، ز
 قبای زندگانی را دراندیم                  نداده ابره را از آستر فرق

               درین دفتر، بھر رمزی رسیدیم                    
 نوشتیم و به اھریمن رساندیم                    

                دویدیم استخوانی را ز دنبال                    
 سگ پندار را از پی دواندیم                    

 برای گرگ، آھو پروراندیم                  فسون دیو را از دل نھفتیم
 چراندیم را خود یھمانجا گل              پلنگی جای کرد اندر چراگاه

               ندانستیم فرصت را بدل نیست                    
 ز دام، این مرغ وحشی را پراندیم                  

  
  
  

  
  

 برد دزدی را سوی قاضی عسس
 خلق بسیاری روان از پیش و پس

 گفت قاضی کاین خطاکاری چه بود
 دزد گفت از مردم آزاری چه سود
 بدکردار را بد کیفر استگفت،                                        
 گفت، بدکار از منافق بھتر است                                       

 گفت، ھان بر گوی شغل خویشتن                                      
 گفت، ھستم ھمچو قاضی راھزن                                      

 گفت، آن زرھا که بردستی کجاست
 ھمیان تلبیس شماست گفت، در

 گفت، آن لعل بدخشانی چه شد
 گفت، میدانیم و میدانی چه شد
 گفت، پیش کیست آن روشن نگین                                    

 گفت، بیرون آر دست از آستین                                   
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 تستدزدی پنھان و پیدا، کار                                    
 مال دزدی، جمله در انبار تست                                  

 تو قلم بر حکم داور میبری
 من ز دیوار و تو از در میبری
 حد بگردن داری و حد میزنی
 گر یکی باید زدن، صد میزنی

 میزنم گر من ره خلق، ای رفیق                               
 در ره شرعی تو قطاع الطریق                               

 عور درویش یجام برم منمی                              
 تو ربا و رشوه میگیری بزور                              

 دست من بستی برای یک گلیم
 خود گرفتی خانه از دست یتیم

 من ربودم موزه و طشت و نمد
 تو سیھدل مدرک و حکم و سند

 دزد جاھل، گر یکی ابریق برد                               
 دزد عارف، دفتر تحقیق برد                              
 ھای عقل، گر بینا شونددیده                              
 خود فروشان زودتر رسوا شوند                              

 دزد زر بستند و دزد دین رھید
 دید و قاضی را ندیدشحنه ما را 

 من براه خود ندیدم چاه را
 تو بدیدی، کج نکردی راه را
 میزدی خود، پشت پا بر راستی                                 

 راستی از دیگران میخواستی                                 
 دیگر ای گندم نمای جو فروش                                 

 با ردای عجب، عیب خود مپوش                                 
 دستان میربایند آنچه ھستچیره

 میبرند آنگه ز دزد کاه، دست
 در دل ما حرص، آالیش فزود

 نیت پاکان چرا آلوده بود
 دزد اگر شب، گرم یغما کردنست                              

 حکام، روز روشن استدزدی                              
 حاجت ار ما را ز راه راست برد                             

 دیو، قاضی را بھرجا خواست برد                            
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                  اینچنین خواندم که روزی روبھی
 پایبند تله گشت اندر رھی

                        وباھیش از یاد رفتر یحیل
 رفت بنیاد را تزویر یخان

                        گر چه زائین سپھر آگاه بود                               
 ھر چه بود، آن شیر و این روباه بود                               
                      تیره روزش کرد، چرخ نیل فام                               
 تا شود روشن که شاگردیست خام                               

                    با ھمه تردستی، از پای اوفتاد
 دل به رنج و تن به بدبختی نھاد

               گر چه در نیرنگ سازی داشت دست
 بند نیرنگ قضایش دست بست

                      حرص، با رسوائیش ھمراه کرد                             
 تیغ ذلت، ناخنش کوتاه کرد                            
                       بود روز کار و یارائی نداشت                            
 بود وقت رفتن و پائی نداشت                            

                   آھنی سنگین، دمش را کنده بود
 میدید، اما زنده بودمرگ را 

                             میفشردی اشکم ناھار را
 گزیدی حلقه و مسمار رامی

                       دام تادیب است، دام روزگار                                   
 ھر که شد صیاد، آخر شد شکار                                   

                    کیانھا کشته بود این روبھکما                                   
 زان سبب شد صید روباه فلک                                   

                   خیرگیھا کرده بود این خودپسند
 خیرگی را چاره زندانست و بند
                      ماکیانی ساده از ده دور گشت

 و روبه گذشت بر سر آن تله
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                        از بالی دام و زندان بی خبر                                
 گفت زان کیست این ایوان و در                                
                   گفت روبه این در و ایوان ماست                                

  پوستین دوزیم و این دکان ماست                               
  
 

                   ھست ما را بھتر از ھر خواسته
 اندرین دکان، دمی آراسته 

                       ساده و پاکیزه و زیبا و نرم
 ھمچو خز شایان و چون سنجاب گرم

                       فروشیم این دم پر پشم رامی                              
 باز کن وقت خریدن، چشم را                              

                          گر دم ما را خریداری کنی                               
 ھمچو ما، یک عمر طراری کنی                              

              گر ز مھر، این دم به بندیمت به دم
 راه را ھرگز نخواھی کرد گم 

                        گر ز رسم و راه ما آگه شوی
 ماکیانی بس کنی، روبه شوی

                      گر که بربندی در چون و چرا                             
 سودھا بینی در این بیع و شری                            

                       باید آن دم کژت کندن ز تن                            
  وین دم نیکو بجایش دوختن                           

                     ماکیان را این مقال آمد پسند
 گفت: بر گو دمت ای روباه چند

                       گفت باید دید کاال را نخست
 ور نه، این بیع و شری ناید درست

                    گر خریداری، در آی اندر دکان                                   
 نرخ، آنگه پرس از بازارگان                                   

                     ماکیان را آن فریب از راه برد                                   
 راست اندر تله روباه برد                                   

                     کاش میدانست روبه ناشتاست
 وان نه دکان است، دکان ریاست

                    تا دھن بگشود بھر چند و چون
 چنگ روباه از گلویش ریخت خون
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                     آکنده شد آن دل فارغ، ز خون                                   
 وان سر بی باک، از تن کنده شد                                   
                      ره ندیده، روی بر راھی نھاد                                  
 چشم بسته، پای در چاھی نھاد                                  

  
  

               آنچه داشتھیچ نگرفت و گرفتند 
 ھم گذشت از کار دم، ھم سر گذاشت

                       سازبر سر آنست نفس حیله
 که کند راھی سوی راه تو باز
                       تا در آن ره، سربپیچاند ترا                                  
 زاند تراوندر آن آتش بسو                                 
                     اھرمن ھرگز نخواھد بست در                                
 تا ترا میافتد از کویش گذر                                

                در جوارت، حرص زان دکان گشود
 که تو بر بندی دکان خویش زود

               تا شوی بیدار، رفتست آنچه ھست
 ا بدانی کیستی، رفتی ز دستت

                با مسافر، دزد چون گردید دوست                              
 زاد و برگ آن مسافر زان اوست                              
                  گوھر کان ھوی جز سنگ نیست                             
 آب و رنگش جز فریب و رنگ نیست                             

  
  
  

  
  

 رفت سوی خانه با حالی تباه                    قاضی کشمر ز محضر، شامگاه
 بانگ بر دربان و خدمتکار زد                       ھر کجا در دید، بر دیوار زد
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                    کودکان را راند با سیلی و مشت                           
 گربه را با چوبدستی خست و کشت                          
                   خشم ھم بر کوزه، ھم بر آب کرد                          
 ھم قدح، ھم کاسه را پرتاب کرد                          

 حرفھای سخت و ناھموار گفت                  ھر چه کم گفتند، او بسیار گفت
 گفت کز دست تو روزم شد سیاه                    خشم آلوده، سوی زن نگاه کرد

                      تو ز سرد و گرم گیتی بی خبر                           
 من گرفتار ھزاران شور و شر                          
                    تو غنودی، من دویدم روز و شب                         
 کاستم من، تو فزودی، ای عجب                          

 چرخ، روزی صد ره از من کند پوست                 تو شدی دمساز با پیوند و دوست
 تو غنودی در حریر و پرنیان                         ناگواریھا مرا برد از میان

                         بیارندت ز درتو نشستی تا                           
 ما بیاوردیم با خون جگر                          
                   ھر چه کردم گرد، با وزر و وبال                         
 تو بپای آز کردی پایمال                         

 خوردی گاه پخته، گاه خام ھم تو                   توشه بستم از حالل و از حرام
 کردی از دل، آرزوی زیوری                     تا که چشمت دید ھمیان زری

                      تا یتیم از یک بمن بخشید نیم                          
 تو خریدی گوھر و در یتیم                          
                   بس در افکندم بچاهکور و عاجز                           
 تا که شد ھموار از بھر تو راه                          

 ماست را من بردم و مظلوم دوغ                 از پی یک راست، گفتم صد دروغ
 ھااشکھا آمیختم با آه                          ھاسنگھا انداختم در راه

                      دست ز رفتم و دیدم زر ەیبدر                        
 بی تامل روز را گفتم شب است                        
                         ھاحق نھفتم، بافتم افسانه                       
  ھاسوختم با تھمتی کاشانه                       
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 تو چه گفتی؟ آرمیدی صبح و شام                    تماماین سخنھا بھر تو گفتم 
 تو چه کردی از برای من، بگو                         ریختم بھر تو عمری آبرو

                        رشوت آوردم، تو مال اندوختی                         
 تیرگی کردم، تو بزم افروختی                         
                            تا به مرداری بیالودم دھن                         
 تو حسابی ساختی از بھر من                         

 ھر که را خواھی، بجای من ببر                        خدمت محضر ز من ناید دگر
 ، اندر خانه خواھم کرد جاچون تو                      بعد ازین نه پیروم، نه پیشوا

              چون تو خواھم بود پاک از ھر حساب                    
  جز حساب سیرو گشت و خورد و خواب                    
               زن بلطف و خنده گفت اینکار چیست                    
 با در و دیوار، این پیکار چیست                    

 ایگر نه مستی، بیگمان دیوانه                    ایشب از عقل و خرد بیگانهام
 مشت بر طومار و دفتر میزنی                      کودکان را پای بر سر میزنی

                  خودپسندیدن، و بال است و گزند                   
 خودپسنددیگران را کی پسندد،                    
                        من نمیگویم که کاری داشتم                   
 یا چو تو، بر دوش، باری داشتم                   

 تو بر افراز این بساط واژگون                     میروم فردا من از خانه برون
 نیھا را بدانھمچو من، دانست               میروم من، یک دو روز اینجا بمان

                    اندعارفان، علم و عمل پیوسته                     
 انداند اول، سپس دانستهدیده                    
              زن چو از خانه سحرگه رخت بست                   
 خانه دیوانخانه شد، قاضی نشست                  

 ماند، اما بیخبر از خانه ماند           افسانه خواندگاه خط بنوشت و گاه 
 گفتگوی مشت و سنگ و چوب شد               روزی اندر خانه سخت آشوب شد

                       خادم و طباخ و فراش آمدند                   
 تا توانستند، دربان را زدند                   
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            آن دروغ، این راست گفتپیش قاضی                  
 در حقیقت، ھر چه ھر کس خواست گفت                

  
  
  
  

 رازھای بسته کردند آشکار                     عیبھا گفتند از ھم بیشمار
 مجرمند و بی گنه رامیزنند               گفت دربان این خسان اھریمنند

                 را امروز مشتباز کردم ھر سه                      
 برگرفتم بار دزدیشان ز پشت                    
            بانگ زد خادم بر او کی خود پرست                   
 قفل مخزن را که دیشب میشکست                   

 یا برای خانه یا بھر فروش                تو میبردی بدوش روغن ەیکوز
 حاجب از بھر که، در را میگشود             آغاز شب در خانه بودخواجه از 

                    دایه آمد گفت طفل شیرخوار                   
 گشته رنجور و نمیگیرد قرار                   
                گفت ناظر، دختر من دیده است                  

 دس دزدیده استمطبخی کشک و ع                
 گفت کاین زرھا میان ھیمه بود                 ناگھان، فراش ھمیانی گشود

 غائبست از حق، اگر چه حاضر است         باغبان آمد که دزد، این ناظر است
                   زر فزون میگیرد و کم میخرد                     
 درھم، میبردآنچه دینار است و                      

           میکند از ما به جور و ظلم، پوست                      
 خواجه مھمانست، صاحبخانه اوست                    

 ای آورد و خرواری نوشتخوشه        دوش، یک من ھیمه را باری نوشت
 نھادبعد ازین، نان را کجا باید                    از کنار در، کنیز آواز داد

            اندکودکان نان و عسل را خورده                    
 انداش را نیز با خود بردهسفره                   
                دید قاضی، خانه پرشور و شر است                  
 محضر است، اما دگرگون محضر است                  

 آشنا با این چنین محضر نبود                    کار قاضی جز خط و دفتر نبود
 وین کم و افزون، که افزود و که کاست               او چه میدانست آشوب از کجاست

                 چون امین نشناخت از دزد و دغل                     
 دفتر خود را نھاد اندر بغل                     
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           گفت زین جنگ و جدل، سر خیره گشت                     
 بایدم رفتن، گه محضر گذشت                     

  
  
  
  

 گفت دیدی آنچه گفتم راست بود            چون ز جا برخاست، زن در را گشود
 لیک اندر خانه درماندی ز کار                 تو، به محضر داوری کردی ھزار

                    چه ترساندی خالیق را بسی گر                     
 از تو خانه نمیترسد کسی                     

                      تو بسی گفتی ز کار خویشتن                      
 من نگفتم ھیچ و دیدی کار من                    

 ماندی و کردی فرارچند روزی                 تا تو اندر خانه دیدی گیر و دار
 گاه دستم، گاه چشمم، گاه گوش               من کنم صد شعله در یکدم خموش

                  ای دارد بدستھر که بینی رشته                  
 ھر کجا راھی است، رھپوئیش ھست                 
               تو چه میدانی که دزد خانه کیست                 
 زین حکایت حق کدام، افسانه چیست                 

 از حقیقت دور کرد افسانه را                      زن، بدام افکند دزد خانه را
  
  
  

  
  
  

 که چنین روز، مرا باور نیست                               بلبلی گفت بکنج قفسی
 گر که کار فلک اخضر نیست                     آخر این فتنه، سیه کاری کیست

 که تو گوئی که قفس را در نیست                         آنچنان سخت ببستند این در
 که مرا دیده بسیم و زر نیست                     قفسم گر زر و سیم است چه فرق
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 بلبل شیفته، یغماگر نیست                         باغبانش ز چه در زندان کرد
 نگھی در خور این کیفر نیست                          نگرندمی گل ەیر چھرھمه ب

 کس به جز بخت بدم رھبر نیست                            که بسوی چمنم خواھد برد
 دگر امروز، گل و عبھر نیست                         دیده بر بام قفس باید دوخت
 این تن سوخته خاکستر نیست                        سوختم اینھمه از محنت و باز

 چه توان کرد، ره دیگر نیست                             طوطئی از قفس دیگر گفت
 دل ما را ھوس شکر نیست                      بسکه تلخ است گرفتاری و صبر

 قفس خوشتر نیستسیرگاھی ز                           چو گل و الله نخواھد ماندن
 که اگر دل نبود، دلبر نیست                            دل مفرسای بسودای محال
 صید را بھتر ازین زیور نیست                           در و بام قفست زرین است

 ھمچو من پای تو از خون، تر نیست                     زخم من صحن قفس خونین کرد
 که به جز برگ گلت بستر نیست                          پندار چنانتو شکیبا شو و 

 ھر کس ای دوست، بلند اختر نیست                       گه بلندی است، زمانی پستی
 نیست یک ذره که فرمانبر نیست                            ھمه فرمان قضا باید برد
 که تبه گشت و یکی در سر نیست                            چه ھوسھا بسر افتاد مرا

 دگرم حاجت بال و پر نیست                    چه غم ار بال و پرم ریخته شد
 بخیال است، بدیدن گر نیست               چمن ار نیست، قفس خود چمن است

 خون دل ھست و گل احمر نیست                          چه تفاوت کندت گر یکروز
 اگرت سایه ز نیلوفر نیست                           نیلوفریت سایه فکند چرخ

  
  
  
  
  

 در آبگیر، سحرگاه بط بماھی گفت
 که روز گشت و شنا کردن و جھیدن نیست                                       

 بساط حلقه و دامست یکسر این صحرا
 بساط، دگر جای آرمیدن نیستچنین                                       

 ترا ھمیشه ازین نکته با خبر کردم
 ولیک، گوش ترا طاقت شنیدن نیست                                      

 صیاد یھزار مرتبه گفتم که خانه
 مکان ایمنی و خانه برگزیدن نیست                                     

 یکمن از میان بروم، چون خطر شود نزد
 تو چون کنی، که ترا قدرت پریدن نیست                                  
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 پاک یبرکه ھزار روشن، یھزار چشمه
 بھای یک رگ و یکقطره خون چکیدن نیست                                 

 بگفت منزل مقصود آنچنان دور است
 بدان رسیدن نیستکه فکر کوته ما را                                   
 پیچندھزار رشته، برین کارگاه می

 ولی چه سود، که ھر دیده بھر دیدن نیست                                
 ای نبریز خرمن فلک، ایدوست خوشه

 که غنچه و گل این باغ، بھر چیدن نیست                                
 اگر ز آب گریزی، بخشکیت بزنند

 ازین حصار، کسی را ره رھیدن نیست                                
 به پرتگاه قضا، مرکب ھوی و ھوس

 سبک مران که مجال عنان کشیدن نیست                               
 بپای گلبن زیبای ھستی، این ھمه خار

  برای چیست، اگر از پی خلیدن نیست                                       
 

 نھند این دامچنان نھفته و آھسته می
 که ھیچ فرصت ترسیدن و رمیدن نیست                                      

 سموم فتنه، چو باد سحرگھی نسوزد
 بجز نشان خرابی، در آن وزیدن نیست                                    

 چو من بخاک تپیدم، تو سوختی بشرار
 دگر حدیث شنا کردن و چمیدن نیست                                   

 براه گرگ حوادث، شبان بخواب رود
 چو خفت، گله چه داند گه چریدن نیست                                  

 برید و دوخت قبای من و تو درزی چرخ
 یدن نیستز ھم شکافتن و طرح نو بر                                  

 متاع حادثه، روزی بقھر بفروشند
 چه غم خورند که ما را سر خریدن نیست                                 
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 شبی بمردمک چشم، طعنه زد مژگان
 که چند بی سبب از بھر خلق کوشیدن                                     

 ھمیشه بار جفا بردن و نیاسودن
 ھمیشه رنج طلب کردن و نرنجیدن                                    

 ز نیک و زشت و گل و خار و مردم و حیوان
 تمام دیدن و از خویش ھیچ نادیدن                                   

 ای، مزد سعی و رنج تو چیستچو کارگر شده
 سنجیدن بوقت کار، ضروری است کار                                 

 مدار دریغ روشنی خود، یز بزم تیره
 که روشنست ازین بزم، رخت برچیدن                                 

 جواب داد که آئین کاردانان نیست
 بخواب جھل فزودن، ز کار کاھیدن                               

 کنایتی است درین رنج روز خسته شدن
 اشارتی است درین کار شب نخوابیدن                                 

 مرا حدیثی ھوی و ھوس مکن تعلیم
 ھنروران نپسندند خود پسندیدن                                      

 چشم ینگاھبانی ملک تن است پیشه
 دنچنانکه رسم و ره پاست ره نوردی                                    

 اگر پی ھوس و آز خویش میگشتم
 کنون نبود مرا دیده، جای گردیدن                                    

 بپای خویش نیفکنده روشنی ھرگز
 اگر چه کار چراغ است نور بخشیدن                                   

 نه آگھیست، ز حکم قضا شدن دلتنگ
 نه مردمی است، ز دست زمانه نالیدن                                  

 مگو چرا مژه گشتم من و تو مردم چشم
 ازین حدیث، کس آگه نشد بپرسیدن                                   

 ھزار مسئله در دفتر حقیقت بود
 ولی دریغ، که دشوار بود فھمیدن                                  
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 خواھندز دل تپیدن و از دیده روشنی 
 ز خون دویدن و از اشک چشم، غلتیدن                                    

 ز کوه و کاه گرانسنگی و سبکباری
 ز خاک صبر و تواضع، ز باد رقصیدن                                  

 سپھر، مردم چشمم نھاد نام از آن
 خویش چشم پوشیدنکه بود خصلتم، از                                  

 ھزار قرن ندیدن ز روشنی اثری
 ھزار مرتبه بھتر ز خویشتن دیدن                                 

 ھوای نفس چو دیویست تیره دل، پروین
 بتر ز دیو پرستی است، خودپرستیدن                                

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 ه کار من شد از جور تو مشکلک             شکایت کرد روزی دیده با دل
 مرا کندست سیل اشک، بنیاد             ترا دادست دست شوق بر باد

                ترا گردید جای آتش، مرا آب                        
 تو زاسایش بری گشتی، من از خواب                       
              ھای خام کردیز بس کاندیشه                       
 مرا و خویش را بدنام کردی                       

 خون یمرا آرامگه شد چشمه           از آنروزی که گردیدی تو مفتون
 زوال دولت خود، چندخواھی               تو اندر کشور تن، پادشاھی
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               چرا باید چنین خودکام بودن                       
 بودن دام ھر یاسیر دانه                       
              ای چندشدن ھمصحبت دیوانه                      
 ای چندحقیقت جستن از افسانه                      

 ھر آنکودم ز جانان زد، ز جان کاست          ز بحر عشق، موج فتنه پیداست
 من از دست تو افتادم درین بند         بگفت ایدوست، تیر طعنه تا چند

                 تو رفتی و مرا ھمراه بردی                        
 سپردی عشقم یبه زندانخانه                       

                 مرا کار تو کرد آلوده دامن                       
 واستم منتو اول دیدی، آنگه خ                       

 ای رادر آتش سوختی ھمسایه               ای رابدست جور کندی پایه
 خیالم زین حوادث بی خبر بود              مرا در کودکی شوق دگر بود

              نه میخوردم غم ننگی و نامی                   
 دامی و بندی ینه بودم بسته                   
             نه میپرسیدم از ھجر و وصالی                   
 نه آگه بودم از نقص و کمالی                  

 مرا مفتون و مست و بی خبر کرد           ترا تا آسمان، صاحب نظر کرد
 حساب کار ما، با خون نوشتند            شما را قصه دیگرگون نوشتند

       وصل و ھجر و عھد و پیوندز عشق و                 
 تو حرفی خواندی و من دفتری چند               
          ھر آن گوھر که مژگان تو میسفت               
 نھان با من، ھزاران قصه میگفت               

 ترا کردند خاکستر، مرا دود             مرا سرمایه بردند و ترا سود
 مرا نیرو تبه گشت و تو را نور            دیجوربساط من سیه، شام تو 

        تو، وارون بخت و حال من دگرگون                 
 ترا روزی سرشک آمد، مرا خون                 
            تو از دیروز گوئی، من از امروز                 
 تو استادی درین ره، من نوآموز                 

 چو دیدم، پرتگاھی خوفناکست      راه عشق از فتنه پاکستتو گفتی 
 مرا ھجران گسست از ھم، رگ و بند             ترا کرد آرزوی وصل، خرسند

             مرا شمشیر زد گیتی، ترا مشت                   
 ترا رنجور کرد، اما مرا کشت                   
                  ی دلبر آمداگر سنگی ز کو                   
 ترا بر پای و ما را بر سر آمد                   
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 ترا بر جامه و ما را بجان زد            بتی، گر تیر ز ابروی کمان زد
 ترا یک نکته و ما را سخنھاست       ترا یک سوز و ما را سوختنھاست

            تو بوسی آستین، ما آستان را                   
 تو بینی ملک تن، ما ملک جان را                   

                 ترا فرسود گر روز سیاھی                   
 مرا سوزاند عالم سوز آھی                   

  
  

 ایگفت با زنجیر، در زندان شبی دیوانه
 انددیوانگان ترسیدهعاقالن پیداست، کز                                         

 من بدین زنجیر ارزیدم که بستندم بپای
 اندکاش میپرسید کس، کایشان بچند ارزیده                                     

 دوش سنگی چند پنھان کردم اندر آستین
 اندای عجب! آن سنگھا را ھم ز من دزدیده                                    

 دیوانه با این عقل و رای سنگ میدزدند از
 اندمبحث فھمیدنیھا را چنین فھمیده                                   

 عاقالن با این کیاست، عقل دوراندیش را
 اندای سنجیدهدر ترازوی چو من دیوانه                                   

 از برای دیدن من، بارھا گشتند جمع
 اندعاقلند آری، چو من دیوانه کمتر دیده                                 

 جمله را دیوانه نامیدم، چو بگشودند در
 اندگر بدست، ایشان بدین نامم چرا نامیده                                  

 ھااند از بیھشی بر خواندن من خندهکرده
 اندشتن در ھر مکان و ھر گذر رقصیدهخوی                               

 ام کاندر من این دیوانگانمن یکی آئینه
 اندخویشتن را دیده و بر خویشتن خندیده                              

 آب صاف از جوی نوشیدم، مرا خواندند پست
 اندگر چه خود، خون یتیم و پیرزن نوشیده                              

 عقلند، سرھائی که سنگ ما شکستخالی از 
 انداین گناه از سنگ بود، از من چرا رنجیده                               

 به که از من باز بستانند و زحمت کم کنند
 اندغیر ازین زنجیر، گر چیزی بمن بخشیده                              

 سنگ در دامن نھندم تا در اندازم بخلق
 اندریسمان خویش را با دست من تابیده                              
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 ھیچ پرسش را نخواھم گفت زینساعت جواب
 اندزانکه از من خیره و بیھوده، بس پرسیده                              

 چوب دستی را نھفتم دوش زیر بوریا
 انددهاز سحر تا شامگاھان، از پیش گردی                              

 ما نمیپوشیم عیب خویش، اما دیگران
 اندعیبھا دارند و از ما جمله را پوشیده                              

 ننگھا دیدیم اندر دفتر و طومارشان
 انددفتر و طومار ما را، زان سبب پیچیده                              

 ما سبکساریم، از لغزیدن ما چاره نیست
 اندعاقالن با این گرانسنگی، چرا لغزیده                                      

  
  
  

  
  
  
  

 خورشید یاید که روزی بچشمهشنیده
 برفت ذره بشوقی فزون بمھمانی

 نرفته نیمرھی، باد سرنگونش کرد                                         
 سبک قدم نشده، دید بس گرانجانی                                         
 مھر یگھی، رونده سحابی گرفت چھره

 گھی، ھوا چو یم عشق گشت طوفانی
 رویش بر چکید باران یھزار قطره                                     
 و برق نیسانی جفا کشید بس، از رعد                                     

 ھزار گونه بلندی، ھزار پستی دید
 که تا رسید به آن بزمگاه نورانی

 نمود دیر زمانی به آفتاب نگاه                                   
 ملول گشت سرانجام زان ھوسرانی                                 
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 سپھر دید و بلندی و پرتو و پاکی
 حیرانی رطف ز خودبین، یبدوخت دیده

 سئوال کرد ز خورشید کاین چه روشنی است                                 
 در این فضا، که ترا میکند نگھبانی                                 

 بذره گفت فروزنده مھر، کاین رمزیست
 برون ز عالم تدبیر و فکر امکانی

 سلیمان، چکار مورچه را تخت و تاج ب                                 
 بس است ایمنی کشور سلیمانی                                 

 من از گذشتن ابری ضعیف، تیره شوم
 تو از وزیدن بادی، ز کار درمانی

 راه ینه مقصد است، که گردد عیان ز نیمه                                  
 ل است، که آسان شود بسانینه مشک                                 

 ھزار سال اگر علم و حکمت آموزی
 ھزار قرن اگر درس معرفت خوانی

 تار و تیره راھھای یبپوئی ار ھمه                                 
 پنھانی رازھای یبدانی ار ھمه                                

 اگر بعقل و ھنر، ھمسر فالطونی
 اوستاد لقمانیوگر بدانش و فضل، 

 بسمان حقیقت، بھیچ پر نپری                                 
 به خلوت احدیت، رسید نتوانی                                

 در آنزمان که رسی عاقبت بحد کمال
 چو نیک در نگری در کمال نقصانی

 گشود گوھری عقل گر چه بس کانھا                              
 نیافت ھیچگه این پاک گوھر کانی                             

 ده جھان اگر ایدوست دھخدای نداشت
 که مینمود تحمل به رنج دھقانی

 بلند خیز مشو، زانکه حاصلی نبری                            
 بخز فتادن و درماندن و پشیمانی                           

 نمیکنی، پروینبکوی شوق، گذاری 
 چو ذره نیز ره و رسم را نمیدانی

  
  
  
  



101 
 

 

  
  
  
  
  
  

 در آنساعت که چشم روز میخفت
 شنیدم ذره با خفاش میگفت

 که ای تاریک رای، این گمرھی چیست
 چرا با آفتابت الفتی نیست

 اگر ماھیم و گر روشن سھیلیم                               
 تمام، این شمع ھستی را طفیلیم                               
 اگر گل رست و گر یاقوت شد سنگ                              

 یکی رونق گرفت از خور، یکی رنگ                              
 چرا باید چنین افسرده بودن

 بصبح زندگانی مرده بودن
 ببینی، گر برون آئی یکی روز

 تجلیھای مھر عالم افروز
 فروغ آفتاب صبحگاھی                            
 فرو شوید ز رخسارت سیاھی                            
 نباید ترک عقل و رای گفتن                            
 بشب گشتن، بگاه روز خفتن                            

 بباید دلبری زیبا گزیدن
 درو دیدن، جھان یکسر ندیدن

 براه عشق، کردن جست و خیزی
 بشوق وصل، صلحی یا ستیزی

 ز یک نم اوفتادن، غرق گشتن                            
 ز بادی جستن، از دریا گذشتن                            
 مرا ھمواره با خور گفتگوھاست                            
 را آرزوھاستبدین خردی دلم                            

 چو روشن شد رھم زان چھر رخشان
 چه غم گر موج بینم یا که طوفان

 ترا گر نیز میل تابناکی است
 نظر چون من بپوش از ھر چه خاکیست
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 چه سود از انزوا و ظلمت، ایدوست                             
 بلندی خواه را، پستی نه نیکوست                             

 نور یبگفت آخر حدیث چشمه                            
 چه میگوئی به پیش مردم کور                            

                            
  
 مرا چشمیست بس تاریک و نمناک 

 چه خواھم دیدن از خورشید و افالک
 از آن روزم که موش کور شد نام

 سیه روزیم، روزی کرد ایام
 ترا آنانکه نزد خویش خواندند                             
 مرا بستند چشم، آنگاه راندند                             
 تو از افالک میگوئی، من از خاک                            

 مرا آلوده کردند و ترا پاک                             
 ز خط شوق، ما را دور کردند

 را ھمنشین نور کردند شما
 از آن رو، تیرگی را دوستارم
 که چشم روشنی دیدن ندارم

 خیال من بود خوردی و خوابی                       
 چه غم گر نیست یا ھست آفتابی                      

 ترا افروزد آن چھر فروزان                       
 بر دیده پیکانمرا ھم دم زند                       

 چو خور شد دشمن آزادی من
 رخ دشمن چه تاریک و چه روشن

 شوم گر با خیالش نیز توام
 نھم زاندیشه، چشم خویش بر ھم

 مرا عمری بتاریکی پریدن                          
 به از یک لحظه روی مھر دیدن                         
 رش رنگ و تاب استشنیدم بیشما                          

 ولی من موش کور، او آفتاب است                         
 تو خود روشندل و صاحبنظر باش       
 چه سود از پند، نابیناست خفاش       
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                 ای که عمریست راه پیمائی

 بسوی دیده ھم ز دل راھی است
              اشکه قافله لیک آنگونه ره                               
 ساعتی اشکی و دمی آھی است                               

              منزلش آرزوئی و شوقی است
 است شبانگاھی یجرسش ناله

          ای که ھر درگھیت سجده گھست                             
 ستدر دل پاک نیز درگاھی ا                              

                      از پی کاروان آز مرو
 که درین ره، بھر قدم چاھی است

                     سالھا رفتی و ندانستی                             
 کانکه راھت نمود، گمراھی است                             

                    مکن دراز تلخیش یقصه
 است زندگی، روزگار کوتاھی

               سنجندبد و نیک من و تو می                          
 گر که کوھی و گر پر کاھی است                          

             عمر، دھقان شد و قضا غربال
 نرخ ما، نرخ گندم و کاھی است

         تو عسس باش و دزد خود بشناس                          
 که جھان، ھر طرف کمینگاھی است                           

                   ماکیان وجود را چه امان
 تا که مانند چرخ، روباھی است

        چه عجب، گر که سود خود خواھد                        
 ھمچو ما، نفس نیز خودخواھی است                        

            به رھش ھیچ شحنه راه نیافت
 دزد ایام، دزد آگاھی است

                 با شب و روز، عمر میگذرد                           
 چه تفاوت که سال یا ماھی است                          
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                    بمراد کسی زمانه نگشت               
 گاھی رفقی و گاه اکراھی است                

  
  
  
  

 شب شد و آخر نشد کارت تمام               گفت سوزن با رفوگر وقت شام
 ھر دمی، صد زخم بر من میزنی            روز و شب، بیھوده سوزن میزنی

 بسکه خون میریزد از انگشت تو        من ز خون، رنگین شدم در مشت تو
                   زینھمه نخھای کوتاه و بلند                          
 گه شدم سرگشته، گاھی پایبند                          
                 گه زبون گردیدم و گه ناتوان                          
 گه شکستم، گه خمیدم چون کمان                          
                چون فتادم یا فروماندم ز کار                         
 تو ھمی راندی به پیشم با فشار                         

 میفزائی کار و میکاھی مرا              میبری ھر جا که میخواھی مرا
 خون دل خوردم، نیاسودم دمی              من بسر، این راه پیمودم ھمی

 گاه رویم میکشد، گاه آستر                 گاھم انگشتانه میکوبد بسر
              گر تو زاسایش بری گشتی و دور                         

 بھر من، آسایشی باشد ضرور                         
               گفت در پاسخ رفوگر کای رفیق                        
 نیست ھر رھپوی، از اھل طریق                        
         و زین فساد و ریو و رنگ زین جھان                       
 تو چه خواھی دید با این چشم تنگ                       

 بینی تو و من عیب کارکار می                بینی تو و من روزگارروز می
 من ھدف بودم قضا را سالھا           تو چه میدانی چه پیش آرد قضا

 من خبردارم که ھستی یکدم است               ناله تو از نخ و ابریشم است
             تو چه میدانی چھا بر من رسید                      
 موی من شد زین سیھکاری سفید                      

                 سوزنی، برتر ز سوزن نیستی                      
 نیستی آگھی از جامه، از تن                      
                 من نھان را بینم و تو آشکار                      
 تو یکی میدانی، اما من ھزار                       

 زنمسوزنی بر چشم روشن می             من درینجا ھر چه سوزن میزنم
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 چون گذشت، آنگه که بازش آورد          من چو گردم خسته، فرصت بگذرد
 گر ھم از کارش بفرسائی، رواست             تن فرسودنی و بینواستچونکه 

             چون دل شوریده روزی خون شود                    
 ای گلگون شودبه کاز آن خون، چھره                    
            دیده را چون عاقبت نادیدن است                    
 نیکو بنگرد تا روشن است به که                   
       از چه وامانم، چو فرصت رفتنی است                   
 چون نگویم، کاین حکایت گفتنی است                   

 کو دوخت دل یسوزنی کن خرقه               ھا با سوزنی کردم رفوخرقه
 تو ندیدی پارگیھای جگر        خون دگر شد، خون دل خوردن دگر

 سوزنی صد رنگ پیراھن بدوخت          بدوخت سوزن را جامه ھر یپاره
       در رگ و بند است و پی جان یپاره                   
 سوزنش کی چاره خواھد کرد، کی                   
               سوزنی باید که در دل نشکند                  
 اندر جان زندجای جامه، بخیه                   
         جھد را بسیار کن، عمر اندکی است                  
 کار را نیکو گزین، فرصت یکی است                  

 ھای وقت بر ھم دوختندپاره                کاردانان چون رفو آموختند
 وقت کم را با ھنر، بسیار کرد                عمر را باید رفو با کار کرد

 این یکی گردد تباه، آن یک ھبا            کار را از وقت، چون کردی جدا
         گر چه اندر دیده و دل نور نیست                 
 تا نفس باقی است، تن معذور نیست                 
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 خلید خار درشتی بپای طفلی خرد
 برآمد و از پویه باز ماند و گریست بھم                                     

 بگفت مادرش این رنج اولین قدم است
 ز خار حادثه، تیه وجود خالی نیست                                    

 ھنوز نیک و بد زندگی بدفتر عمر
 ای و بچشم تو راه و چاه، یکیستنخوانده                                   

 اند بس طفالنفتادهز پای، چون تو در ا
 نیوفتاده درین سنگالخ عبرت، کیست                                    

 ندیده زحمت رفتار، ره نیاموزی
 خطا نکرده، صواب و خطا چه دانی چیست                                  

 دلی که سخت ز ھر غم تپید، شاد نماند
 کسیکه زود دل آزرده گشت دیر نزیست                                  

 شو بزرگی یز عھد کودکی، آماده
 حجاب ضعف چو از ھم گسست، عزم قویست                                 

 بچشم آنکه درین دشت، چشم روشن بست
 تفاوتی نکند، گر ده است چه، یا بیست                                  
 چه سینه، چه پایچو زخم کارگر آمد، چه سر، 
 چو سال عمر تبه شد، چه یک، چه صد، چه دویست                                  

 ھزار کوه گرت سد ره شوند، برو
 ھزار ره گرت از پا در افکنند، بایست                                   
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  بناگه روبھی کردش گرفتار                       ز قلعه، ماکیانی شد به دیوار
 بزد بال و پر، از بی دست و پائی                     ز چشمش برد، وحشت روشنائی

 در آن درماندگی، فریادھا کرد                           ز روز نیکبختی یادھا کرد
                       فضای خانه و باغش ھوس بود                           

 چه حاصل، خانه دور از دسترس بود                           
                             بیاد آورد زان اقلیم ایمن                           
 ز کاه و خوابگاه و آب و ارزن                           

                     نھان با خویشتن بس گفتگو کرد                           
 در آن یکدم، ھزاران آرزو کرد                            

 بجای دل، ببر یکقطره خون داشت                      گه تدبیر، احوالی زبون داشت
 ز صحرا جانب ده بازگشتن                             بیاد آورد زان آزاد گشتن

 ز ھر بیراھه و ره بودن آگاه                            نمودن رھروان خرد را راه
                               ز دنبال نو آموزان دویدن                            
 شدن استاد درس چینه چیدن                            
                            گشودن پر ز بھر سایبانی                           
 نخفتن در خیال پاسبانی                           
                       بکار، از کودکان پیش اوفتادن                           
 رموز کارشان تعلیم دادن                           

 ز من چیزی نیابی، جز پر و پوست             برو به البه کرد از عجز، کایدوست
 مکن خود را برای ھیچ بدنام                    منه در رھگذار چون منی دام

 مرا کشتی و در یک لحظه خوردی                       فشردی تنگم یگرفتم سینه
                     خبر شد کودکی چندز مادر بی                       
 چندتبه گردید عمر مرغکی                       
                      یکی را کودک ھمسایه آزرد                      
 یکی را گربه، آن یک را سگی برد                      

                   طمع دیو است، با وی برنیائی                       
 چو خوردی، باز فردا ناشتائی                      

 سیه کارند، در ھر جا که باشند           خواجه تاشندھوی و حرص و مستی، 
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 نیازیاگر زین دام رستی، بی                         دچار زحمتی تا صید آزی
  بسا گردد شکار گرگ، روباه                 پروا و بدخواهمباش اینگونه بی

  
  
  
 

                   چه گردی ھرزه در ھر رھگذاری                      
 دھی ھر دم گلوئی را فشاری                      
                   دل یا ھرزه گردیمبگفت ار تیره                      
 درین ره ھر چه فرمودند، کردیم                      
                   ز روز خردیم، خصلت چنین بود                      

 دلی روئین بزیر پوستین بود                      
 بخت یمرا این مایه بود از کیسه                گرم سر پنجه و دندان بود سخت

   یکی زشت و یکی زیبا نوشتند                  در آن دفتر که نقش ما نوشتند
 زیانستگذشتن از چنین سودی                  چو من روباه و صیدم ماکیانست

                  بسی مرغ و خروس از قریه بردم                      
 بگردنھا بسی دندان فشردم                      
                          حدیث اتحاد مرغ و روباه                      
 بود چون اتفاق آتش و کاه                      
                 ه غم گر نیتم بد یا که نیکوستچ                     
 ھمینم اقتضای خلقت و خوست                     

 تو افتادی که کار از دست افتاد               تو خود دادی بساط خویش بر باد
 تو خواب آلود و دزد چرخ بیدار                      تو مرغ خانگی، روباه طرار

 که گوئی پر شکسته ماکیانیم                      چنانیماسیر روبه نفس آن 
                     بھای زندگی زین بیشتر بود                        
 بود نظر صاحب یاگر یک دیده                        

                منه بردست دیو از سادگی دست                         
 کدامین دست را بگرفت و نشکست                         

                     مکن بی فکرتی تدبیر کاری                         
 که خواھد ھر قماشی پود و تاری                          

  چو باز آوردیش، وقت درو بود                  بوقت شخم، گاوت در گرو بود
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 خاک زندان یچند باشی بسته                    تابناکتو چو زری، ای روان 

 گوھر تحقیق را سوداگری                          بحر مواج ازل را گوھری
                        را ناچیز یواگذار این الشه                         

 در نورد این راه آفت خیز را                          
                   زر کانی را چه نسبت با سفال                         
  شیر جنگی را چه خویشی با شغال                         

 کژدم تن را بسر، پائی بزن                  باخرد، صلحی کن و رائی بزن
 نیستگوش ھستی را چنین آویزه               ھیچ پاکی ھمچو تو پاکیزه نیست

                      ایتو یکی تابنده گوھر بوده                        
 ایرخ چرا با تیرگی آلوده                        
                         تو چراغ ملک تاریک تنی                        
 ھا، چو مھر روشنیدر سیاھی                       

 کاش میگفتی کجائی، کیستی                  ، از دل نیستیاز نظر پنھانی
 این نخ پوسیده از پا باز کن                   محبس تن بشکن و پرواز کن

                   تا ببینی کنچه دید ماسواست                      
 تا بدانی خلوت پاکان جداست                      

                 تا بدانی صحبت یاران خوشست                      
 گیر و دار زلف دلداران خوشست                      

 بر گشائی چشم خواب آلود را                    را مقصود یتا ببینی کعبه
 سیرگاھی خالی از صیاد و دام                      تا نمایندت بھنگام خرام

                        تیقتا بیاموزند اسرار حق                          
 تا کنند از عاشقان مطلقت                         

           تا تو، پنھان از تو، چون و چندھاست                         
 عھدھا، میثاقھا، پیوندھاست                         

 چند از ھر دیو، باید دید کید                باید گشت صیدچند در ھر دام، 
 چند از ھر سنگ، باید ریخت پر                چند از ھر تیغ، باید باخت سر

  مرغک اندر بیضه چون گردد پدید                          
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 گوید اینجا بس فراخ است و سپید                          
 عاقبت کان حصن سخت از ھم شکست                         

 عالمی بیند ھمه باال و پست                          
 گه چمد سر مست در گلزارھا                    گه پرد آزاد در کھسارھا

 ایمستانه یسر کند خوش نغمه              ایگاه بر چیند ز بامی دانه
  
  

 جست و خیز طائران بیند ھمی                             
 فارغ اندر سبزه بنشیند دمی                             

 ای تابنده داشتبینوائی مھره                             
 کاز فروغش دیده و دل زنده داشت                             

 بردش از شادی بسوی گوھری                گریخیره شد فرجام زان جلوه
 گفت سنگست این، چه خوانی گوھرش             گفت این لعلست، از من میخرش

 آید بکاررو، که این ما را نمی                              
 گر متاعی خوبتر داری بیار                              

 است یگرد جای مھره، خر یدکه                             
 است گوھر فروشان، گوھر یتحفه                             

 نیست روی برای از جان یآینه                برتری تنھا برنگ و بوی نیست
 ھیچ بازرگان نخواھد برد سود              تا نداند دخل و خرجش چند بود

 دیدارھاستچشم جانرا، بی نگه                              
 پای دل را، بی قدم رفتارھاست                             

  
  
  
  

 بشکوه گفت جوانی فقیر با پیری
 بروزگار، مرا روی شادمانی نیست

 بالی فقر، تنم خسته کرد و روح بکشت
 بمرگ قانعم، آن نیز رایگانی نیست

 جھانکسی بمثل من اندر نبردگاه                                  
 سیاه روز بالھای ناگھانی نیست                                
 گرسنه بر سر خوان فلک نشستم و گفت                                
 که خیرگی مکن، این بزم میھمانی نیست                                

 به خلق داد سرافرازی و مرا خواری
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 یستانی نیستکه در خور تو، ازین به که م
 به دھر، ھیچکس مھربان نشد با من
 مرا خبر ز ره و رسم مھربانی نیست

 خوش نیافتم از روزگار سفله دمی                                 
 از آن خوشم که سپنجی است، جاودانی نیست                                

 مند گفت تند مروبخنده، پیر خرد                                  
  که پرتگاه جھان، جای بدعنانی نیست                                 

 
 ھا بدست قضاستچو بنگری، ھمه سر رشته

 ره گریز، ز تقدیر آسمانی نیست
 ایست سعادت، که رایگان بخشندودیعه

 درین معامله، ارزانی و گرانی نیست
 عیف، بگرداب نفس دون مفکندل ض                                     
 غریق نفس، غریقی که وارھانی نیست                                    
 چو دستگاه جوانیت ھست، سودی کن                                    
 نیست جوانی یکه ھیچ سود، چو سرمایه                                    
 ز بازویت نربودند تا توانائی

 زمان خستگی و عجز و ناتوانی نیست
 بملک زندگی، ایدوست، رنج باید برد
 دلی که مرد، سزاوار زندگانی نیست

 ایممن و تو از پی کشف حقیقت آمده                                    
 ازین مسابقه، مقصود کامرانی نیست                                    

 بدفتر گل و طومار غنچه در گلزار                                   
 بجز حکایت آشوب مھرگانی نیست                                   

 اندبنای تن، ھمه بھر خوشی نساخته
 وجود سر، ھمه از بھر سرگرانی نیست
 ز مرگ و ھستی ما، چرخ را زیان نرسد

 سپھر سنگدل است، این سخن نھانی نیست
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 گفت با خویش، دلوی بنخوت سخن
 که بی من، کس از چه ننوشیده آبی

 ز سعی من، این مرز گردید گلشن                                       
 ز گلبرگ پوشید گلبن ثیابی                                       
 نیاسودم از کوشش و کار کردن

 نصیب من آمد ایاب و ذھابی
 برآشفت بر وی طناب و چنین گفت                                       

 به خیره نبستند بر تو طنابی                                      
 نه از سعی و رنج تو، کز زحمت ماست

 اگر چھر گل را بود رنگ و تابی
 شنیدند ناگه درین بحث پنھان                                      

 ز دھقان پیر، آشکارا عتابی                                      
 که آسان شمردید این رمز مشکل

 نکردید نیکو سؤال و جوابی
 دبیران خلقت، درین کھنه دفتر                                     
 نوشتند ھر مبحثی را کتابی                                     

 شما رااگر دست و بازو نکوشد، 
 چه رای خطا و چه فکر صوابی
 ز باران تنھا، چمن گل نیارد                                   

 بباید نسیم خوش و آفتابی                                   
 بھر جا چراغی است، روغنش باید

 بود کار ھر کارگر را حسابی
 ، نماند وریدیاگر خون نگردد                                  
 اگر گل نروید، نباشد گالبی                                  

 یکی کشت تاک و یکی چید انگور
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 ای یا شرابییکی ساخت زان سرکه
 بکوه ار نمیتافت خورشید تابان                                  

 بمعدن نمیبود لعل خوشابی                                  
 نشستند بسیار شب، خار و بلبل

 ای در چمن کرد خوابیکه تا غنچه
 برای خوشیھای فصل بھاران                                      
 خزان و زمستان کنند انقالبی                                     

 ز آھو دل، از مطبخی دست سوزد
 که تا گردد آماده، روزی کبابی

 بسی کارگر باید و کار، پروین                                
 در آبادی ھر زمین خرابی                               

  
  
  
  
  
  
  
  

                       آن نشنیدید که در شیروان
 ! بود یکی زاھد روشن روان

                     دلی، عالم و فرخ ضمیرزنده
 مھر صفت، شھرتش آفاق گیر

                          علم افراخته نام نکویش
 توسن زھدش ھمه جا تاخته

                             ھمقدم تاجوران زمین                                              
 االمینھمنفس حضرت روح                                              

                         مسئلت آموز دبیران خاک                                              
 نیتش آرایش مینوی پاک                                              
                          پیش نشین ھمه آزادگان                                              
 پشت و پناه ھمه افتادگان                                              

               مرد رھی، خوش روش و حق پرست
 بدست طاعت یروز و شبش، سبحه

                      جایگھش، کوه و بیابان شده
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 اش از بیخ درختان شدهطعمه
                  رفته ز چین و ختن و ھند و روم

 م بسیار، بدان مرز و بوممرد
                     ھر که بدان صومعه بشتافتی                                      
 عارضه ناگفته، شفا یافتی                                      

                        کور در آن بادیه بینا شدی                                       
 عاجز بیچاره، توانا شدی                                      

                       خلق بر او دوخته چشم نیاز                                      
 او بسوی دادگر کار ساز                                       
                 شب، شدی از دیده نھان روز وار

 کوه، بزندان غاردر کمر 
                         روز، بعزلتگه خود تاختی

 با ھمه کس، نرد کرم باختی
                     صبحدمی، روی ز مردم نھفت

 ھر در طاعت که توان سفت، سفت
               ریخت ز چشم آب و بسر خاک کرد                                     

 کرد پاک دل، یگرد ز آئینه                                      
                       نواحلقه بدر کوفت زنی بی                                      
 گفت که رنجورم و خواھم دوا                                      
                 د این نور، بظلمت نھاناز چه ش                                      

 از چه برنجید ز ما ناگھان                                      
                     از چه بر این جمع، در خیر بست

 اینھمه افتاده بدید و نشست
                        از چه، دلش میل مدارا نداشت
 از چه، سر ھمسری ما نداشت

                               پیر، ز چین آمدمای پدر 
 از بلد شک، به یقین آمدم 

                            نور تو رھبر شد و ره یافتم                                     
 نام تو پرسیدم و بشتافتم                                     
                         روز، بچشم ھمه کس روشنست                                     
 لیک، شب تیره بچشم منست                                     

                               گر ز ره لطف، نگاھم کنی                                     
 فارغ ازین حال تباھم کنی                                    

                           امساعتی، ای شیخ، نیاسوده
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 امباد صفت، بادیه پیموده
                 دیده به بی دیده فکندن، خوش است

 خار دل سوخته کندن، خوش است
                             پیر، بدان البه نداد اعتبار
  گریه ھمی کرد چو ابر بھار

  
  
  
 

                    گرفت شکران یتا که سر از سجده                                    
 دیو غرورش ز گریبان گرفت                                    

                  گفت که این سجده و تسبیح چیست                                     
 بر تو و کردار تو، باید گریست                                     
                               رنج تو در کارگه بندگی                                     
 گشت تھی دستی و شرمندگی                                      
                          زان ھمه سرمایه، ترا سود کو
 تار قماشت چه شد و پود کو
                              نوبت از خلق گسستن نبود
 گاه در صومعه بستن نبود

                   سست شد این پایه و فرصت شتافت
 گم شد و دیگر نتوانیش یافت

                           عجب، سمند تو شد و تاختی                                     
 رفتی و بار و بنه انداختی                                     
                          دامنت از اخگر پندار سوخت                                     
 آنھم گل، زاتش یک خار سوخت                                     

                          رشته نبود آنکه تو میتافتی                                      
 جامه نبود آنکه تو میبافتی                                     

                              سودگر نفس به بازار شد
 گوھر پست تو پدیدار شد
                              راھروانی که بره داشتی

 بر در خویش از چه نگھداشتی
                       آنکه درش، روز کرم بسته بود

 قفل در حق نتواند گشود
                 نفس تو، چون خودسر و محتاله شد                                      
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 ساله شدزھد تو، چون کفر دو صد                                       
                طاعت بی صدق و صفا، ھیچ نیست                                       
 اینھمه جز روی و ریا، ھیچ نیست                                       

  

  
 کبوتری، سحر اندر ھوای پروازی

 ببام النه بیاراست پر، ولی نپرید
 رسید بر پرش از دور، ناوکی جانسوز                                 

 مبرھن است کازان طعنه بر دلش چه رسید                                  
 شکسته شد پر و بالی، نزار گشت تنی

 بدرید رگی و امیدی یگسست رشته
 گذشت بر در آن النه، شامگه زاغی                                     

 طبیب گشت، چه رنجوری کبوتر دید                                     
 برفت خار و خس آورد و سایبانی ساخت

 برای راحت بیمار خویش، بس کوشید
 ھزار گونه ستم دید، تا بروزن و بام                                    
 ز برگھای درختان سبز پرده کشید                                    

 منقار خویش آب ربودز جویبار، ب
 ای ز شاخه چیدبباغ، کرد ره و میوه

 گھی پدر شد و گه مادر و گھی دربان                                   
 طعام داد و نوازش نمود و ناله شنید                                   

 ببرد آنھمه بار جفا که تا روزی
 ز درد و خستگی و رنج، دردمند رھید

 زاغ گفت: چه نسبت سپید را بسیاه ب                                   
 ترا بیاری بیگانگان، چه کس طلبید                                   

 بگفت: نیت ما اتفاق و یکرنگی است
 تفاوتی نکند خدمت سیاه و سفید

 پیوندیستترا چو من، بدل خرد، مھر و                                  
 مرا بسان تو، در تن رگ و پی است و ورید                                 

 صفای صحبت و آئین یکدلی باید
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 چه بیم، گر که قدیم است عھد، یا که جدید
 خبر نباید رفتز نزد سوختگان، بی                                    
 کار نباید به کنج خانه خزیدزمان                                     

 غرض، گشودن قفل سعادتست بجھد               
 چه فرق، گر زر سرخ و گر آھن است کلید              

  
  
  
  

                           نھفتن بعمری غم آشکاری
 فکندن بکشت امیدی شراری

                         نیاردبپای نھالی که باری                                         
 جفا دیدن از آب و گل، روزگاری                                        

                            ببزم فرومایگان ایستادن
 نشستن بدریوزه در رھگذاری

                      ز بیم ھژبران، پناھنده گشتن                                       
 گرگی سیه دل، بتاریک غاری ب                                       

                ز سنگین دلی، خواھش لطف کردن
 سوی ناکسی، بردن از عجز کاری

                          بجای گل آرزوئی و شوقی                                         
 نشاندن بدل، نوک جانسوز خاری                                         

                    بدریا درافتادن و غوطه خوردن
 نه جستن پناھی، نه دیدن کناری
                زبون گشتن از درد و محروم ماندن                                        

 بھر جا برون بودن از ھر شماری                                         
                   شنیدن ز ھر سفله، حرف درشتی
 ز مردم کشی، خواستن زینھاری

                     بھی، پراکنده گشتن چو کاھی                                        
 چون غباری ز بادی، پریشان شدن                                       

                     تر نزد دانابسی خوشتر و نیک                     
 ز دمسازی یار ناسازگاری                      
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 به جغذ گفت شبانگاه طوطی از سر خشم
 که چند بایدت اینگونه زیست سرگردان

 ئی نمی برون عزلت، یچرا ز گوشه                                           
 چه اوفتاده که از خلق میشوی پنھان                                            

 کسی به جز تو، نبستست چشم روشن بین
 کسی به جز تو، نکردست در خرابه مکان

 اگر بجانب شھرت گذر فتد، بینی                                           
 بسی بلند بنا قصر و زرنگار ایوان                                           

 چرا ز فکرت باطل، نژند داری دل
 چرا بملک سیاھی، سیه کنی وجدان

 ز طائران جھان دیده، رسم و راه آموز                                         
 ت و زمانببین چگونه بسر میبرند وق                                         

 اگر که ھمچو منت، میل برتری باشد
 گھت بدست نشانند و گاه بر دامان

 مرا نگر، چه نکو رای و نغز گفتارم                                      
 ترا ضمیر، بداندیش و الکنست زبان                                      

 اند، نوبت چاشتبما، ھماره شکر داده
 یم بسان تو ھیچگه غم دانانخورده

 بزیر پر، چو تو سر بی سبب نھان نکنیم                                      
 زنیم در چمنی تازه، ھر نفس جوالن                                      

 بھل، که عمر تلف کردنست تنھائی
 ندیم سرو و گل و سبزه باش در بستان

 بپوش چشم ز بیغوله، نیستی رھزن                                      
 بشوی گرد سیاھی ز دل، نه ای شیطان                                      

 نه با خبر ز بھاری، نه آگھی ز خریف
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 ای بزمستان و فصل تابستانچو مرده
 خز ھمچو گرگ بی چنگالبکنج غار، م                                       

 گرسنه خواب مکن، چون شغال بی دندان                                        
 به موش مرده، میاالی پنجه و منقار

 بزرگ باش و میاموز خصلت دونان
 بروزگار جوانیت، ماتم پیری است                                       

 سیه دلی چو تو، ھرگز نداشت بخت جوان                                      
  
  

 جھان به خویشتن ایدوست خیره سخت مگیر
 که کار سخت، ز کارآگھی شدست آسان

 برو به سیر گھی تازه، صبحگاھی خوش                                        
 مانمھ یکشبی باش ما، یبیا به خانه                                        

 تو چشم عقل ببستی، که در چه افتادی
 تو بد شدی، که شدند از تو خوبتر دگران

 فضیلت و ھنر، ای بی ھنر، نمود مرا                                         
 جلیس بزم بزرگان و ھمسر شاھان                                         

 مرا ز عاج و زر و سیم، ساختند قفس
 بخانه نگھداشتند و گه به دکانگھم 

 ز خویش، بی سبب ای تیره دل چه میکاھی                                         
 کمال جوی و سعادت، چه خواھی از نقصان                                         

 ھمیشه می نتوان رفت بیخود و فارغ
 نتوان زیست غمگن و حیرانھماره می

 ھای غم افزای خویش، جان مخراشز ناله                                         
 ز سوک بیگه خود، خلق را مکن گریان                                         

 ز بانگ زشت تو، بس آرزو که گشت تباه
 ز فال شوم تو، بس خانمان که شد ویران

 طوطیان، چه سخن گفتی و شنیدی، ھینچو                                        
 چو بلبالن، بکدامین چمن پریدی، ھان                                       

 جواب داد که بر خیره، شوم خوانندم
 ز من بکس نرسیدست ھیچگونه زیان

 عجب مدار، گرم شوق سیر گلشن نیست                                       
 تفاوتیست میان من و دگر مرغان                                       

 سمند دولت گیتی که جانب ھمه تاخت
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 ز ما گذشت چو برق و نگه نداشت عنان
 چمنی بساحت مرغی یخوشست نغمه                                     

 انولی نه بوم سیه روز، مرغکی خوشخو                                      
 فروغ چھر گل، آن به که بلبالن بینند

 زار شد شایانبرای ھمچو منی، شوره
 ھر آنکسی که تو را پیک نیکبختی گشت                                     

  نصیب، جز پیکان را ما ینداد دیده                                     
  
 

 چرخ حوادث زاتش ما یبسوخت خانه
 ھمسایه خواستن تاواننه مردمیست ز 

 نکرد رھرو عاقل، بھر گذر گه خواب                                      
 نچید طائر آگاه، چینه از ھر خوان                                      

 چه سود صحبت شاھان، چو نیست آزادی
 چرا دھیم گرانمایه وقت را ارزان

 به رنج گوشه نشینی و فقر، تن دادن                                      
 به از پریدن بیگاه و داشتن غم جان                                      

 قفس نه جز قفس است، ار چه سیم و زر باشد
 که صحن تنگ ھمانست و بام تنگ ھمان

 خرسندیم خویش ویران یدر آشیانه                                      
 چه خوشدلیست در آباد دیدن زندان                                      

 ھزار نکته بما گفت شبرو گردون
 چه غم، بچشم تو گر بیھشیم یا نادان

 نزد آنکه چو من دوستدار تاریکیست ب                                  
 و رخشانتفاوتی نکند روز تیره                                   

 مرا ز صحبت بیگانگان مالل آید
 میھمانیم ای دوست، ھیچگاه مخوان ب

 تو خود، گھی بچمن خسب و گه بسبزه خرام                                  
 که بوم را نه ازین خوشدلی بود، نه از آن                                  

 عھد و یکدلی مردم، اعتباری نیست ب
 دور جھان، سست عھد بود انسان که ھمچو

 ای سکوت کنیز راه تجربه، گر ھفته                                   
 نه خواجه ماند و بانو، نه شکر و انبان                                   

 جوی و جر بکنندت بصد جفا پر و بال ب
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 رھگذر بکشندت بصد ستم، طفالن ب
 نه جغد رست و نه طوطی، چو شد قضا شاھین                                   

 نه زشت ماند و نه زیبا، چو راز گشت عیان                                   
 طبیب دھر نیاموخت جز ستم، پروین                     

 بدرد کشت و حدیثی نگفت از درمان                      
  
  
  
  

 خارکنبصحرا، سرود اینچنین 
 که از کندن خار، کس خوار نیست

 جوانی و تدبیر و نیروت ھست
 بدست تو، این کارھا کار نیست

 به بیداری و ھوشیاری گرای                                        
 چو دیدی که بخت تو بیدار نیست                                        
 چو بفروختی، از که خواھی خرید                                        
 متاع جوانی ببازار نیست                                        
 جوانی، گه کار و شایستگی است

 گه خودپسندی و پندار نیست
 نبایست بر خیره از پا فتاد

 چو جان خسته و جسم بیمار نیست
 ایھمین بس که از پا نیفتاده                                       

 بس افتادگان را پرستار نیست                                       
 مپیچ از ره راست، بر راه کج                                      
 چو در ھست، حاجت بدیوار نیست                                      

 خود، خواه برگ و نواز بازوی 
 ترا برگ و توشی در انبار نیست

 ھمی دانه و خوشه خروار شد
 ز آغاز، ھر خوشه خروار نیست
 ای، تیشه محکم بزنقوی پنجه                                     

 ھنرمند مردم، سبکسار نیست                                     
 زر وقت، باید به کار آزمود                                      
 کازین بھترش، ھیچ معیار نیست                                      
 غنیمت شمر، جز حقیقت مجوی
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 که باری است فرصت، دگر بار نیست
 ھمی ناله کردی، ولی بی ثمر

 ھا را خریدار نیستکس این ناله
 چو شب، ھستی و صبحدم نیستی است                                      

  شکایت ز ھستی، سزاوار نیست                                      
 کنند از تو در کار دل، باز پرس                                       
  تو معمار نیست درین خانه، کس جز                                       

 
  

 قبا را جان عجب، ینشد جامه
 درین جامه، پود ار بود، تار نیست

 درین دکه، سود و زیان با ھمند
 کس از ھر زیانی، زیانکار نیست
 گھی کم بدست اوفتد، گه فزون                                      

 دینار نیستبساز، ار درم ھست و                                      
 مگوی از گرفتاری خویشتن                                     

 ببین کیست آنکو گرفتار نیست                                     
 بچشم بصیرت بخود در نگر

 ترا تا در آئینه، زنگار نیست
 ھمه کار ایام، درس است و پند
 دریغا که شاگرد ھشیار نیست

 ترا بار تقدیر باید کشید                                   
 کسی را رھائی از این بار نیست                                   
 دشواری ار دل شکیبا کنی ب                                   

 ببینی که سھل است و دشوار نیست                                   
 راز امروز اندوه فردا مخو

 نھان است فردا، پدیدار نیست
 گر آلود انگشتھایت به خون

 شگفتی ز ایام خونخوار نیست
 چو خارند گلھای ھستی تمام                                 

 گل است اینکه داری بکف، خار نیست                                 
 و سعیز آزادگان، بردباری                                   

 بیاموز، آموختن عار نیست                                  
 ھزاران ورق کرده گیتی سیاه
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 شکایت ھمین چند طومار نیست
 تو خاطر نگھدار شو خویش را
 که ایام، خاطر نگھدار نیست
 ره زندگان است، عیبش مکن                                 

 گر این راه، ھمواره ھموار نیست                                 
 پی کارھائی که گوید برو                                 

 ترا با فلک، دست پیکار نیست                                 
  
  

 جائیکه بار است بر پشت مور ب                       
 برای تو، این بار، بسیار نیست                       

 نشاید که بیکار مانیم ما                       
 چو یک قطره و ذره بیکار نیست                       

  
  

  
  

 نھان کرد دیوانه در جیب، سنگی
 یکی را بسر کوفت، روزی بمعبر                                        
 شد از رنج رنجور و از درد ناالن

 بپیچید و گردید چون مار چنبر                                     
 دویدند جمعی پی دادخواھی
 دریدند دیوانه را جامه در بر                                   

 کشیدند و بردندشان سوی قاضی
 که این یک ستمدیده بود، آن ستمگر                                   

 شکستن سر یقصه ز دیوانه و
 بسی یاوه گفتند ھر یک بمحضر                                   

 بگفتا ھمان سنگ، بر سر زنیدش
 جز این نیست بدکار را مزد و کیفر                                    
 بخندید دیوانه زان دیورائی
 و دفتر که نفرین برین قاضی و حکم                                 

 کسی میزند الف بسیار دانی
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 ترکه دارد سری از سر من تھی                                  
 گر اینند با عقل و رایان گیتی

 ز دیوانگانش چه امید، دیگر                                
 نشستند و تدبیر کردند با ھم
 سنگ، دیوانه را سرکه کوبند با                                    

  
  
  
  

                     براھی در، سلیمان دید موری
 که با پای ملخ میکرد زوری 

                 بزحمت، خویش را ھر سو کشیدی                               
 وزان بار گران، ھر دم خمیدی                               

                   ز ھر گردی، برون افتادی از راه
 ز ھر بادی، پریدی چون پر کاه

                 چنان در کار خود، یکرنگ و یکدل                               
  که کارآگاه، اندر کار مشک                               

                   چنان بگرفته راه سعی در پیش
 که فارغ گشته از ھر کس، جز از خویش

                        اش پروای از پای اوفتادننه                               
 اش سودای کار از دست دادننه                              

                     تندی گفت کای مسکین نادان ب
 چرائی فارغ از ملک سلیمان

                    ، خوانھاستمرا در بارگاه عدل                             
 ھر خوان سعادت، میھمانھاست ب                             

                       بیا زین ره، بقصر پادشاھی
   خواھی چه ھر ما، یبخور در سفره

                 به خار جھل، پای خویش مخراش                            
 راه نیکبختان، آشنا باش ب                           

                  ز ما، ھم عشرت آموز و ھم آرام
 چو ما، ھم صبح خوشدل باش و ھم شام

                    چرا باید چنین خونابه خوردن                            
 نتمام عمر خود را بار برد                             

                   رھست اینجا و مردم رھگذارند
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 مبادا بر سرت پائی گذارند
                     مکش بیھوده این بار گران را                            
 میازار از برای جسم، جان را                           

                   بگفت از سور، کمتر گوی با مور
 را، قناعت خوشتر از سورکه موران 

                    پادشاھند خود یچو اندر النه                           
 نوال پادشاھان را نخواھند                           
                   سازیستبرو جائیکه جای چاره

 که ما را از سلیمان، بی نیازیست
                      تد با کسی ما را سر و کارنیف                               
 که خود، ھم توشه داریم و ھم انبار                               

                      بجای گرم خود، ھستیم ایمن
 ز سرمای دی و تاراج بھمن

             چو ما، خود خادم خویشیم و مخدوم                             
 حکم کس نمیگردیم محکوم ب                             

                    مرا امید راحتھاست زین رنج
 من این پای ملخ ندھم بصد گنج

                    خوشتر پوسیده یمرا یک دانه                             
 ز دیھیم و خراج ھفت کشور                             

                        ھمواره باید کامکاریگرت 
 ز مور آموز رسم بردباری
                      مرو راھی که پایت را ببندند                             
 کن کاری که ھشیاران بخندند                             

                       گه تدبیر، عاقل باش و بینا
 مسپار فرداراه امروز را 

                          بکوش اندر بھار زندگانی                              
 جوانی پیری، یکه شد پیرایه                              

               حساب خود، نه کم گیر و نه افزون
 منه پای از گلیم خویش بیرون

                  داری انگشتکوتهاگر زین شھد،                             
 نکوبد ھیچ دستی بر سرت مشت                            

                 چه در کار و چه در کار آزمودن
 نباید جز بخود، محتاج بودن

              ھر آن موری که زیر پای زوریست                           
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 سلیمانیست، کاندر شکل موریست                           
  
  
  

  
                       اشک طرف دیده را گردید و رفت

 اوفتاد آھسته و غلتید و رفت
                             دمی ھستی یبر سپھر تیره

 چون ستاره روشنی بخشید و رفت
                        بود گر چه دریای وجودش جای                                                
 عاقبت یکقطره خون نوشید و رفت                                               

                        ناپدید خون یگشت اندر چشمه                                                
 طره را سنجید و رفتقیمت ھر ق                                                

                           من چو از جور فلک بگریستم
 ام خندید و رفتبر من و بر گریه

                           رنجشی ما را نبود اندر میان
 کس نمیداند چرا رنجید و رفت

                          تا دل از اندوه، گرد آلود گشت                                               
 دامن پاکیزه را بر چید و رفت                                               
                    موج و سیل و فتنه و آشوب خاست                                               
 و ترسید و رفتبحر، طوفانی شد                                                

                         ھمچو شبنم، در گلستان وجود
 ای تابید و رفتبر گل رخساره
                         جای کرد دل یمدتی در خانه

 مخزن اسرار جان را دید و رفت
                             رمزھای زندگانی را نوشت                                               
 دفتر و طومار خود پیچید و رفت                                               

                       شد چو از پیچ و خم ره، با خبر                                                
 مقصد تحقیق را پرسید و رفت                                                

                   جلوه و رونق گرفت از قلب و چشم
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 ای از ھر درختی چید و رفتمیوه
                  عقل دوراندیش، با دل ھر چه گفت
 گوش داد و جمله را بشنید و رفت

                         تلخی و شیرینی ھستی چشید                                               
 از حوادث با خبر گردید و رفت                                               
                       قاصد معشوق بود از کوی عشق                                               

 رفت و بوسید را عشاق یچھره                                                
                                اوفتاد اندر ترازوی قضا                            

  کاش میگفتند چند ارزید و رفت                             
 کنج مطبخ تاریک، تابه گفت به دیگ ب

 که از مالل نمردی، چه خیره سر بودی
 پشت تو مانند قیر گشته سیاهز دوده،                                          
 ز عیب خویش، تو مسکین چه بیخبر بودی                                        

 ھمی به تیرگی خود فزودی از پستی
 سیاه روز و سیه کار و بد گھر بودی

 تمام عمر، درین کارگاه زحمت و رنج                                       
 نشسته بودی و بیمزد کارگر بودی                                       

 گھی ز عجز، جفای شرار میبردی
 گھی ز جھل ، گرفتار شور و شر بودی

 دمی ز آتش و آبت ، ستم رسید و بال                                      
 دمی ندیم دم و دود و خشک و تر بودی                                      

 ای ز ھجوم حوادث آسودیه لحظهن
 نه ھیچ با خبر از شب، نه از سحر بودی

 بخت، با تو ستیزگر فلک، ای تیرهستیزه                                         
 گر بودینمود تو خود گر ستیزه نمی                                         

 زمانه سوخت ترا پاک و ھیچ دم نزدی
 خسته و پیوسته رنجبر بودی ھمیشه

 به پیش چون تو سیه روی بد دلم که فکند                                        
 چه بودی، ار که مرا قدرت سفر بودی                                        

 ندید چشم تو رنگی دگر به جز سیھی
 رواست گر که بگوئیم بی بصر بودی

 درین بساط سیه، گر نمیگشودی رخت                                        
 چو ما، سفید و نکو رای و نامور بودی                                        

 جواب داد که ما ھر دو در خور ستمیم
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 تو نیز ھمچو من، ایدوست، بیھنر بودی
 ه بھر من تنھاستجفای آتش و ھیزم، ن                                        
 تو نیز الیق خاکستر و شرر بودی                                        

 من و تو سالک یک مقصدیم در معنی
 تو نیز رھرو این کھنه رھگذر بودی

 تریاگر ز فکر تو میزاد، رای نیک                                    
  بفکر روزی ازین روز نیکتر بودی                                    

  
 

 مگر بیاد نداری که دوش، وقت سحر
 بودی کمر تا جانسوز، یمیان شعله

 نشستی اگر نزد ما درین مطبخنمی                                     
 مبرھن است که در مطبخ دگر بودی                                     

 نیمکردینظر به عجب، در آلودگان 
 بدامن سیه خود، گرت نظر بودی
 من از سیاھی خود، بس ملول میگشتم                                       
 دل، از من سپیدتر بودیاگر تو تیره                                      

  
  

  
  

 در و دیوار، مزین کردم                            شمعی کامشبشاھدی گفت ب
 دوختم جامه و بر تن کردم                            دیشب از شوق، نخفتم یکدم

 بستم و باز بگردن کردم                          دو سه گوھر ز گلوبندم ریخت
 به پرند، از نخ و سوزن کردم                            کس ندانست چه سحرآمیزی

 بخوشی چون صف گلشن کردم                         گل و سوسن از کارگه، یصفحه
 زانکه من بذل سر و تن کردم                                   تو بگرد ھنر من نرسی

 تا ز تاریکیت ایمن کردم                           شمع خندید که بس تیره شدم
 بدامن کردمگھر اشک                                پی پیوند گھرھای تو، بس

 خدمت آن گل و سوسن کردم                         ھا کردم و چون ابر بھارگریه
 سوختم، بزم تو روشن کردم                       خوشم از سوختن خویش از آنک

 ھا بر درو روزن کردمجلوه                           گر چه یک روزن امید نماند
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 خوی با گیتی رھزن کردم                         خویشروی در ره تا تو آسوده
 جان ز روی و دل از آھن کردم                          تا فروزنده شود زیب و زرت

 حاصل شوق تو، خرمن کردم                         خرمن عمر من ار سوخته شد
 نکردی، ھمه را من کردمتو                               کارھائیکه شمردی بر من

  
  
  
  
  

                     شباھنگام، کاین فیروزه گلشن
 ز انوار کواکب، گشت روشن

                      غزال روز، پنھان گشت از بیم
 پلنگ شب، برون آمد ز ممکن

                   خار یروان شد خار کن با پشته                                         
 بخسته، دست و پا و پشت و گردن                                         
                      کنج النه، مور آرمگه ساخت ب                                         

 شده آزرده، از دانه کشیدن                                          
                     رسم و راه دیرین، داد چوپان ب

 در آغل، گوسفندان را نشمین
                    کبوتر جست اندر النه راحت
 زغن در آشیان بنمود مسکن

                 جھانرا سوگ بگرفت و شباویز                                       
 سان سوگواران کرد شیون ب                                       

                       زمان خفتن آمد ماکیانرا                                       
 نچیده ماند آن پاشیده ارزن                                       

                   نھاد از دست، مرد کارگر کار
 که شد بیگاه وقت کار کردن

             ھم افسونگر رھائی یافت، ھم مار
 ھم آھنگر بیاسود و ھم آھن

                     لحاف پیرزن را پارگی ماند                                     
 که نتوانست نخ کردن بسوزن                                     
                    بیارامید صید، آسوده در دام                                     
 شوق شادی روز رھیدن ب                                     

                دروگر، داس خود بنھاد بر دوش
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 تبرزن، رخت خود پوشید بر تن
           عسس بیدار ماند، آری چه نیکوست

 برای خفتگان، بیدار بودن
                     بام خلق، بر شد دزد طرار ب                                    
 کمین رھگذاران کرد رھزن                                    
                ز بی خوابی شکایت کرد بیمار                                    
  که شد نزدیک، رنج شب نخفتن                                    

  
 

                       بدوشیدند شیر گوسفندان
 بیاسودند گاو و گاوآھن

            خروش از جانب میخانه برخاست
 ز بس جام و سبو در ھم شکستن

                  ز تاریکی، زمین بگرفت اسپر                                          
 جوشنز انجم آسمان بر بست                                            
                  ز مشرق، گشت ناھید آشکارا                                          
 چو تابنده گھر، از تیره معدن                                          

                  شھاب ثاقب، از دامان افالک
 فرو افتاد، چون سنگ فالخن

            بنات النعش، خونین کرده رخسار
 ز مویه کردن و از موی کندن

                 ثوابت، جمله حیران ایستاده                                        
 چو محکومان بھنگام زلیفن                                        
                 بختان تاریک یبه کنج کلبه                                       
 فروتابید نور مه ز روزن                                       

                بر آمد صبحدم، مھر جھانتاب
 بسان حور از چنگ ھریمن

                  فرو شستند چین زلف سنبل
 بیفشاندند گرد از چھر سوسن

         سعی و رنج خود، مورز سر بگرفت                                         
 بشد گنجشک، بھر دانه جستن                                        
                      نماند توسنی و راھواری                                        
 ز ناھمواری ایام توسن                                        

                  هبدینگونه است آئین زمان
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 زمانی دوستدار و گاه دشمن
            پدید آرد گھی صبح و گھی شام

 گھی اردیبھشت و گاه بھمن
                 دریغا، کاروان عمر بگذشت                                        
 ز سال و ماه و روز و شب گذشتن                                       
                ز گیر و دار این دام بالخیز                                       
  جھان تا ھست، کس را نیست رستن                                      

  
 

             اگر نیک و اگر بد گردد احوال
 گشتن ز گیتی ینیفتد چرخه

           دھد این سودگر، ایدوست، ما را
 کرباس و گاھی خزاد کنگھی 

           بدانش، زنگ ازین آئینه بزدای                                        
 بصیقل، زنگ را دانی زدودن                                        
             چو اسرائیلیان، کفران نعمت                                        

 مکن، چون ھست ھم سلوی و ھم من                                        
        کتاب حکمت و عرقان چه خوانی                     
 نخوانده ابجد و حطی و کلمن                     
      حقیقت گوی شو، پروین، چه ترسی                    
 نشاید بھر باطل، حق نھفتن                    

  
  
  

  
  
  

                 چو رنگ از رخ روز، پرواز کرد
 شباویز، نالیدن آغاز کرد

                    بساط سپیدی، تباھی گرفت                                          
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 ز مه تا بماھی، سیاھی گرفت                                          
                        باز عیار دزد یره فتنه

 عسس خسته از گشتن و شب دراز
          نخفته، نه مست و نه ھوشیار ماند                                        
  نیاسوده گر ماند، بیمار ماند                                        

                  پرستار را ناگھان خواب برد
 رنجور مرد ھماندم که او خفت،

            جھان چون دل بت پرستان، سیاه                                        
 مه از دیده پنھان و در راه، چاه                                        

                     بخفتند مرغان باغ و قفس
 شباویز افسانه میگفت و بس

                   نمیکرد دیوانه دیگر خروش                                        
 آید آواز دیگر به گوشنمی                                        

                   بجز ریزش سیل از کوھسار
 شیرخوار کودک یبجز گریه

               از کنج مطبخ، عجوز برون آمد                                       
 ز پیری بزحمت، ز سرما بسوز                                       

          شکایت کنان، گه ز سر، گه ز پشت
 چراغی که در دست خود داشت کشت

            بگسترد چون جامه از بھر خواب                                         
 سبوئی شکست و فرو ریخت آب                                         

                شنیدم که کوته زمانی نخفت
 شکسته گرفت و پراکنده رفت

                    شب مرغ یبنالید از ناله                                          
 ایم، ای عجبکه شب نیز فارغ نه                                          

                     ندیدیم آسایش از روزگار
 گھی بانگ مرغست و گه رنج کار

               نرمی چنین داد مرغش جواب ب                                          
 که ای سالیان خفته، یکشب مخواب                                           

            به سر منزلی کاینقدر خون کنند
 در آن، خواب آزادگان چون کنند

               من از چرخ پیرم چنین تنگدل                                             
 که از ضعف پیران نگردد خجل                                              

               ھر دست فرسوده، کاری دھد ب
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 ھر پشت کاھیده، باری نھد ب
       بسی رفته، گم گشت ازین راه راست                                           
 بسی خفته، چون روز شد، برنخاست                                           

              روانعسس کی شود، دزد تیره
 تو خود باش این گنج را پاسبان

               اند این کمندھرجا برافکنده ب                                           
  چه دیوار کوته، چه بام بلند                                            

  
 

         درین دخمه، ھر شب گرفتارھاست
 ره و رسمھا، رمزھا، کارھاست

         شب، از باغ گم شد گل و خار ماند                                         
 خنک، باغبانی که بیدار ماند                                          

                بخفتن، چرا پیر گردد جوان
 برھزن، چرا بگرود کاروان

             فلک، در نورد و تو در خوابگاه                                          
 تو مدھوش و در شبروی مھر و ماه                                         

  
  
  
  

  
  
  

 نیکنامی نباشد، از ره عجب
 خنگ آز و ھوس ھمی راندن

 روز دعوی، چو طبل بانگ زدن
 وقت کوشش، ز کار واماندن

 خستگان را ز طعنه، جان خستن                                             
 دل خلق خدای رنجاندن                                             
 خود سلیمان شدن به ثروت و جاه                                             
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 یگران را ز دیو ترساندند                                            
 با درافتادگان، ستم کردن
 زھر را جای شھد نوشاندن

 ھوسی یاندر امید خوشه
 ھر کجا خرمنی است، سوزاندن

 گمرھان را رفیق ره بودن                                              
 سر ز فرمان عقل پیچاندن                                             
 عیب پنھان دیگران گفتن                                             
 عیب پیدای خویش پوشاندن                                            

 بھر یک مشت آرد، بر سر خلق
 آسیا چون زمانه گرداندن

 گویمت شرط نیکنامی چیست
  زانکه این نکته بایدت خواندن

 خاری از پای عاجزی کندن                            
  گردی از دامنی بیفشاندن                            

  
  
  

  
  

  
 روز شکار، پیرزنی با قباد گفت

 کاز آتش فساد تو، جز دود و آه نیست
 شکار ره از ما یروزی بیا به کلبه                                            
 نشینان گناه نیستتحقیق حال گوشه                                            

 ببین ما نان بی یھنگام چاشت، سفره
 تا بنگری که نام و نشان از رفاه نیست

 دزدم لحاف برد و شبان گاو پس نداد                                           
 دیگر به کشور تو، امان و پناه نیست                                           

 از تشنگی، کدوبنم امسال خشک شد
 آب قنات بردی و آبی بچاه نیست
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 سنگینی خراج، بما عرضه تنگ کرد                                          
 گندم تراست، حاصل ما غیر کاه نیست                                           

 تو، دیده جز آلودگی ندید در دامن
 بر عیبھای روشن خویشت، نگاه نیست

 حکم دروغ دادی و گفتی حقیقت است                                            
 کار تباه کردی و گفتی تباه نیست                                            

 صد جور دیدم از سگ و دربان به درگھت
  ، درین بارگاه نیستجز سفله و بخیل

  
 

 ویرانه شد ز ظلم تو، ھر مسکن و دھی                                           
 یغماگر است چون تو کسی، پادشاه نیست                                          

 مردی در آنزمان که شدی صید گرگ آز
 از بھر مرده، حاجت تخت و کاله نیست

 یکدوست از برای تو نگذاشت دشمنی                                          
 یک مرد رزمجوی، ترا در سپاه نیست                                         

 جمعی سیاھروز سیھکاری تواند
 باور مکن که بھر تو روز سیاه نیست

 را ندھد مزد، ھیچکس مزدور خفته                                        
 میدان ھمت است جھان، خوابگاه نیست                                        

 تقویم عمر ماست جھان، ھر چه میکنیم
 بیرون ز دفتر کھن سال و ماه نیست

 سختی کشی ز دھر، چو سختی دھی بخلق                                        
 در کیفر فلک، غلط و اشتباه نیست                                         

  
  
  

 با بنفشه، الله گفت ای بیخبر
 اندطرف گلشن را منظم کرده

 از برای جلوه، گلھای چمن
 اندرنگ را با بوی توام کرده

 اندرین بزم طرب، گوئی ترا                                        
 اندغرق در دریای ماتم کرده                                        
 از چه معنی، در شکستی بی سبب                                        
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 اندخاکت ریشه محکم کرده چون ب                                       
 از چه، رویت در ھم و پشتت خم است

 انددرھم کردهاز چه رو، کار تو 
 افکنیاز چه، خود را پشت سر می
 اندچون به یارانت مقدم کرده

 در زیان این قبای نیلگون                                        
 انددر تو زشتی را مسلم کرده                                        
 ن بار قضاگفت، بھر برد                                        
 اندعاقالن، پشت از ازل خم کرده                                       

 عارفان، از بھر افزودن بجان
 انداز ھوی و از ھوس، کم کرده
 اندیاد حق بر یاد خود بگزیده

 اندکار ابراھیم ادھم کرده
 رھروان این گذرگاه، آگھند                                    

 اندتوش راه خود فراھم کرده                                     
 ھای معنی، از فرسنگھاگله                                     

 اندگرگ خود را دیده و رم کرده                                   
 چون در آخر، جمله شادیھا غم است

 اندھم ز اول، خوی با غم کرده
 نمیدانی که از بھر خزانتو 

 اندباغ را شاداب و خرم کرده
 بینی چه سیالبی نھانتو نمی                                
 انددر دل ھر قطره شبنم کرده                                
 ھر کسی را با چراغ بینشی                                

  اندراھی این راه مظلم کرده                               
 

 از صبا گوئی تو و ما از سموم
 اندبھر ما، این شھد را سم کرده

 تو، خوشی بینی و ما پژمردگی
 اندھر کجا، نقشی مجسم کرده
 ما بخود، چیزی نکردیم اختیار                                 
 اندکردهکارفرمایان عالم                                  
 اند ار پرسشی در کار ماکرده                                 
 اندخلقت و تقدیر، با ھم کرده                                
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 خویش صنع ما، یدرزی و جوالھه               
 انددر پس این سبز طارم کرده               

  
  

  
  
  
 زندان تاریک، در بند سخت ب

 بختگفت زندانی تیرهبخود 
 که شب گشت و راه نظر بسته شد                                      

 برویم دگر باره، در بسته شد                                       
 زمین سنگ، در سنگ، دیوار سنگ

 فضا و دل و فرصت و کار، تنگ
 بد، نیک نیستسرانجام کردار                                    
 جز این سھمگین جای تاریک نیست                                   

 چنین است فرجام خون ریختن
 رسد فتنه، از فتنه انگیختن
 در آن لحظه، دیگر نمیدید چشم                                  
 بجز خون نبودی به چشمم، ز خشم                                  

 شودم، از من چو زنھار خواستنبخ
 نبخشاید ار چرخ بر من، رواست

 پشیمانم از کرده، اما چه سود                                   
 چو آتش برافروختم، داد دود                                  
 اگر دیده لختی گراید بخواب
  گھی دار بینم، زمانی طناب

 شب، این وحشت و درد و کابوس و رنج                                       
 سحرگاه، آن آتش و آن شکنج                                       

 چرا خیرگی با جھان میکنم
 حدیث عیان را نھان میکنم

 من پست ینخستین دم، از کرده                                       
 خبر داد، خونین شده دست من                                      
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 مرا بازگشت، اول کار مشت
 کشت که خون، یھمی گفت ھر قطره

 خاک من آن تیغ آلوده، کردم ب                                       
 پدیدار کردش خداوند پاک                                       

 و ایزدش باز یافتنھفتم من 
 چو من بافتم دام، او نیز بافت

 ھمانا که ما را در آن تنگنای                                        
  در آن لحظه میدید چشم خدای                                        

 
 نه بر خیره، گردون تباھی کند

 سیاھی چو بیند، سیاھی کند
 کسانی که بر ما گواھی دھند                                       

 سزای تباھی، تباھی دھند                                       
 پی کیفر روزگارم برند

 بدین پای، تا پای دارم برند
 باک راببندند این چشم بی                                      
 آلوده کرد این دل پاک را که                                      

 بدین دست، دژخیم پیشم کشد
 بنزدیکی دست خویشم کشد

 بدست از قفا، دست بندم زنند                                        
 کشند و بجائی بلندم زنند                                         

 بدانم، در آن جایگاه بلند
 ندکه بیند گزند، آنکه خواھد گز

 بجز پستی، از آن بلندی نزاد                                      
 کسی را چنین سربلندی مباد                                       

  
 بد من که اکنون شریک من است

 پس از مرگ ھم، مرده ریگ من است
 تیره جایبھر جا نھم پا، درین                                            
 ام پیش پایفتاده است آن کشته                                           

 ز وحشت بگردانم ار سر دمی
 ز دنبالم آھسته آید ھمی

 شبی، آن تن بی روان جان گرفت                                         
 یبان گرفتمرا ناگھان از گر                                          
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 چو دیدم، بلرزیدم از دیدنش
 عیان بود آن زخم بر گردنش

 نشستم بھر سوی، با من نشست                                         
 اشارت ھمی کرد با چشم و دست                                          

 چو راه اوفتادم، براه افتاد
 چو باز ایستادم، بجای ایستاد

 در بسته را از کجا کرد باز                                         
  چو رفت، از کجا باز گردید باز                                         

 
 سرانجام این کار دشوار چیست

 درین تیرگی، با منش کار چیست
 دوشنگاھش، ھزارم سخن گفت                                             

 دل آگاه شد، گر چه نشنید گوش                                             
 شبی گفت آھسته در گوش من
 که چو من، ترا نیز باید کفن

 چنین است فرجام بد کارھا                                            
 مد خارھاچو خاری بکاری، د                                            

 چنین است مرد سیاه اندرون
 خطایش ره و ظلمتش رھنمون

 رفیقی چو کردار بد، پست نیست                                          
 که جز در بدی، با تو ھمدست نیست                                           

 چنین است مزدوری نفس دون
 بریزند خونت، بریزی چو خون

 مرو زین ره سخت با پای سست                                             
 مکش چونکه خونرا به جز خون نشست                                            
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 نارونی بود به ھندوستان
 ای داشت در آن آشیانزاغچه

 خاطرش از بندگی آزاد بود                                                
 جایگھش ایمن و آباد بود                                                

 نه غم آب و نه غم دانه داشت
 بود گدا، دولت شاھانه داشت

 فلک نیلفامایش از نه گله                                              
 نه غم صیاد و نه پروای دام                                             

 از ھمه بیگانه و از خویش نه
 در دل خردش، غم و تشویش نه

 عاقبت، آن مرغک عزلت گزین                                          
 و اندوھگین گشت بسی خسته                                          

 گفت، بھار است و ھمه دوستان
 رخت کشیدند سوی بوستان

 اممن نه بھار و نه خزان دیده                                         
 امخسته و فرسوده و رنجیده                                         

 چند کنم خانه درین نارون
 چند برم حسرت باغ و چمن

 چند در این النه، نشیمن کنم                                        
 خیزم و پرواز بگلشن کنم                                        

 نغمه زنم بر سر دیوار باغ
 خوش کنم از بوی ریاحین دماغ

 ھمنفس قمری و بلبل شوم                                           
 شانه کش گیسوی سنبل شوم                                           

 رفت به گلزار و بشاخی نشست
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 دید خرامان دو سه طاوس مست
 جمله، بسر چتر نگارین زده                                         
 طعنه بصورت گری چین زده                                         

 دید گرفتارشانزاغچه گر
 خواست شود پیرو رفتارشان

 باغ بکاوید و بھر سو شتافت                                       
  تا دو سه دانه پر طاوس یافت                                      

  
 

 بست دو بر دم، یک دیگر بسر
 گفت، مرا کس نشناسد دگر

 گشت دمم، چون پرم آراسته                                              
 کس نخریدست چنین خواسته                                              

 امزیور طاوس بسر بسته
 اماز پر زیباش به پر بسته

 بال بیاراست، پریدن گرفت                                           
 ھمره طاوس، چمیدن گرفت                                           

 دید چو طاوس در آن خودپسند
 بال و پر عاریتش را بکند

 گفت که ای زاغ سیه روزگار                                         
 پرتو، خالی است ز نقش و نگار                                       

 روی تو نیکو نکردزیور ما، 
 ما و تو را ھمسر و ھمخو نکرد

 گرچه پر ما، ھمه پیرایه بود                                        
 لیک نه بھر تو فرومایه بود                                        
 سیر و خرام تو، چه حاصل بباغ

 زاغی و طاوس نماند به زاغ
 ھر چه کنی، ھر چه ببندی به پر                                      

 گاه روش، تو دگری، ما دگر                                      
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 رزگری پند به فرزند دادب

 کای پسر، این پیشه پس از من تراست
 مدت ما جمله به محنت گذشت

 نوبت خون خوردن و رنج شماست
 کشت کن آنجا که نسیم و نمی است                                                
 خرمی مزرعه، ز آب و ھواست                                               
 دانه، چو طفلی است در آغوش خاک                                               
 روز و شب، این طفل به نشو و نماست                                               

 میوه دھد شاخ، چو گردد درخت
 صباست باد یاین ھنر دایه

 دولت نوروز نپاید بسی
 حمله و تاراج خزان در قفاست

 دور کن از دامن اندیشه دست                                                 
 از پی مقصود برو تات پاست                                                 

 ھر چه کنی کشت، ھمان بدروی                                                 
 کار بد و نیک، چو کوه و صداست                                                 

 سبزه بھر جای که روید، خوش است
 رونق باغ، از گل و برگ و گیاست

 راستی آموز، بسی جو فروش
 ھست در این کوی، که گندم نماست

 نان خود از بازوی مردم مخواه                                               
 گر که تو را بازوی زور آزماست                                               

 سعی کن، ای کودک مھد امید                                               
 سعی تو بنا و سعادت بناست                                              

 تجربه میبایدت اول، نه کار
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 صاعقه در موسم خرمن، بالست
 گفت چنین، کای پدر نیک رای

 اغنیاست ستم ما یصاعقه
 خواب و آرام ھمه آنان، یپیشه                                            
 قسمت ما، درد و غم و ابتالست                                            
 دولت و آسایش و اقبال و جاه                                            

  گر حق آنھاست، حق ما کجاست                                             
  
 

 قوت، بخوناب جگر میخوریم
 روزی ما، در دھن اژدھاست

 غله نداریم و گه خرمن است
 ھیمه نداریم و زمان شتاست

 برندحاصل ما را، دگران می                                                      
 زحمت ما زحمت بی مدعاست                                                      

 از غم باران و گل و برف و سیل                                                      
 قامت دھقان، بجوانی دوتاست                                                      

 است تھی نان، و خورش از ما یسفره
 در ده ما، بس شکم ناشتاست

 نبود روغن و گاھی چراغگه 
 روشناست شب ھمه کی ما، یخانه

 زین ھمه گنج و زر و ملک جھان                                                    
 آنچه که ما راست، ھمین بوریاست                                                    

 است شاھنشھی یھمچو منی، زاده                                                    
 لیک دو صد وصله، مرا بر قباست                                                    

 رنجبر، ار شاه بود وقت شام
 نواستباز چو شب روز شود، بی

 درماندگی ز درویش، یخرقه
 گاه لحاف است و زمانی عباست

 از چه، شھان ملک ستانی کنند                                                      
 از چه، بیک کلبه ترا اکتفاست                                                     
 پای من از چیست که بی موزه است                                                     

 چراست خلقان یدر تن تو، جامه                                                      
 سوخت؟ که را، ما یخرمن امساله
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 از چه درین دھکده قحط و غالست
 در عوض رنج و سزای عمل

 آنچه رعیت شنود، ناسزاست
 چند شود بارکش این و آن                                                    

 زارع بدبخت، مگر چارپاست                                                    
 کار ضعیفان ز چه بی رونق است                                                    
  خون فقیران ز چه رو، بی بھاست                                                   

  
 

 شدعدل، چه افتاد که منسوخ 
 رحمت و انصاف، چرا کیمیاست

 آنکه چو ما سوخته از آفتاب
 چشم و دلش را، چه فروغ و ضیاست

 گونز انده این گنبد آئینه                                                        
 صفاست بی ما خاطر یآینه                                                        

 آنچه که داریم ز دھر، آرزوست                                                         
 آنچه که بینیم ز گردون، جفاست                                                         

 پیر جھاندیده بخندید کاین
 کار قضاست نه است، زور یقصه

 مردمی و عدل و مساوات نیست
 تعدی رواستزان، ستم و جور و 

 گشت حق کارگران پایمال                                                      
 بر صفت غله که در آسیاست                                                      
 ھیچکسی پاس نگھدار نیست                                                      

 این لغت از دفتر امکان جداست                                                      
 پیش که مظلوم برد داوری

 فکر بزرگان، ھمه آز و ھوی ست
 انجمن آنجا که مجازی بود

 بقاست و ثبات چه را، حق یگفته
 رشوه نه ما را، که بقاضی دھیم                                                  

 خدمت این قوم، به روی و ریاست                                                   
 نبض تھی دست نگیرد طبیب                                                   
 درد فقیر، ای پسرک، بی دواست                                                   

 ایمما فقرا، از ھمه بیگانه
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 مرد غنی، با ھمه کس آشناست
 بار خود از آب برون میکشد

 ھر کس، اگر پیرو و گر پیشواست
 مردم این محکمه، اھریمنند                                                  

 دولت حکام، ز غصب و رباست                                                   
 آنکه سحر، حامی شرع است و دین                                                  

  اشک یتیمانش، گه شب غذاست                                                   
  
 

 الشه خورانند و به آلودگی
 گواست ایشان یآلوده یپنجه

 استخون بسی پیرزنان خورده
 پارساستآنکه بچشم من و تو، 

 خوابگه آنرا که سمور و خز است                                           
 کی غم سرمای زمستان ماست                                            
 ھر که پشیزی بگدائی دھد                                            

 در طلب و نیت عمری دعاست                                         
 دالن را چه غم از تیرگیستتیره              
 بی خبران را، چه خبر از خداست            
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 که ز ایام، دلت زود آزرد                ای گفت به پژمرده گلیغنچه
 گشتی خردز چه رو، کاستی و                     آب، افزون و بزرگست فضا

 نه فتاد و نه شکست و نه فسرد             زینھمه سبزه و گل، جز تو کسی
 نه چنانست که دانند سترد            ماست یگفت، زنگی که در آئینه

 صاف خوردیم و رسیدیم به درد                 دی، می ھستی ما صافی بود
 من و بر تو سپردبگرفتش ز                 خیره نگرفت جھان، رونق من

 باغبان فلکم سخت فشرد                      تا کند جای برای تو فراخ
 چه توان کرد، چو میباید مرد                 چه توان گفت به یغماگر دھر

 آنکه آورد ترا، ما را برد                      تو بباغ آمدی و ما رفتیم
 آنچه را ما نشمردیم، شمرد                     اندرین دفتر پیروزه، سپھر

 چه خبر داشت که خواھد پژمرد                غنچه، تا آب و ھوا دید شکفت
 ھمه کس، باده ازین ساغر خورد                    قضاست دھر، یساقی میکده

  
  
  

  
  

  
 کھن برزیگری را، تازه باغی                  شنیدم بود در دامان راغی

 به جانبخشی، چو مھر دلنوازان               چون بساط پاک بازانبپاکی، 
 سازیسبزه، طائران در نغمه ب              بچشمه، ماھیان سرمست بازی

 انگیززمانی دلکش و گاھی غم                  صفیر قمری و بانگ شباویز
 ای چنددانهز شیرین خوشه، خورده          تاکستان شده، گنجشک خرسند ب
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 ز ھر سنگیش، روئیده گیاھی              اش نظاره گاھیشده ھر گوشه
 ھر کنجی، مھی یا آفتابی ب            ھر سو رنگ و تابی جداگانه ب

 روان گشته بدامان گلستان                 یکی پاکیزه رودی از بیابان
 چنان کز دیو، مردمگریزنده                 فروزنده چنان کز چرخ، انجم

 به آن پاکی، ندیم خاک گشته             چو جان، ز آلودگیھا پاک گشته
 جوانی بخش ھستی رایگانی                      شتابنده چو ایام جوانی
 اش پایدونده ھمچنان، اما نه           اش جایرونده روز و شب، اما نه

 چو گیسوی بتان، در تاب مانده              چو چشم پاسبان، بیخواب مانده
 خروشنده چو رعد، اما نه سرکش                 جھنده ھمچو برق، اما نه آتش

 گون رنگچو یاقوت و زمرد، گونه              ز کوه آورده در دامن، بسی سنگ
 صبا، گیسوی سنبل شانه میکرد                    بھاری ابر، گوھر دانه میکرد

 که در گلشن نشاید بود دلتنگ                 آھنگ خنده گل، یهنموده غنچ
 که یکدل میتوان کردن دو تن را                     گرفته تنگ، خیری نسترن را
 ز ژاله بسته، مروارید بر موی                    بیکسو، ارغوان افروخته روی

 غنچه زیر برگ، رخسارنھفته                  شکفته یاسمین از طیب اسحار
 ھمه پاکیزه و شاداب نیکوی                 ھمه رنگ و صفا و جلوه و بوی
 شد از شوریدگی، مرغی گرفتار                سحرگاھی در آن فرخنده گلزار

 انگیزش نوا و سوگ آھنگغم            دلش چون حبسگاھش غمگن و تنگ
 ھا خواندز فصل بینوائی، نکته                   ھا ماندبزندان حوادث، ھفته
 به آه آتشین، کاشانه سوزی                      روزیقفس آرامگاھی، تیره

 تنش مسکین ز رنج دام بردن                پرش پژمرده، از خونابه خوردن
 نه ھیچش انس با آسایش و خواب                نه ھیچش الفتی با دانه و آب

 کدامین عاقل آسوده است در دام؟                    د بگرفتست آرام؟که اندر بن
 گرفتاری بھنگام بھاران                   گران آید به کبکان و ھزاران
 که تا کی رخ نھفتن در سیاھی                    بر او خندید مرغ صبحگاھی

 را انجمن ھر یشنیدم قصه             من، ای شوریده، گشتم ھر چمن را
 فضای النه را کردم فراموش                  گرفتم زلف سنبل را در آغوش

 ھا ز سرو و الله گفتمحکایت                    ھا با صبا و ژاله گفتمسخن
 تر یفراوان است آب و میوه               زمردگون شده ھم جوی و ھم جر

 کوه و دشت، مرغان نغمه خوانند ب                   ریاحین در گلستان میھمانند
 که صبح زندگی شام است ناگاه                  صال زن ھمچو مرغان سحرگاه

 کجا آسایش آزادگان است           بگفت، ایدوست، ما را بیم جان است
 تو آزادی و ما در بند فرمان                  تو سرمستی و ما صید پریشان

 گرفتاریم و بر ما عرصه تنگست         گل خوش آب و رنگستفراخ این باغ و 
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 نظر چون من، بدین زندان نکردی                تو جز در بوستان، جوالن نکردی
 گرفتاری و آزادی، یکی نیست                 اثرھای غم و شادی، یکی نیست

 درد ناتوانیچه دارو داشت،                    خانمانیچه راحت بود در بی
 چه تدبیرم برد زین حبس، بیرون                  کی این روز سیه گردد دگرگون

 نیست ایالله دل، یجز خونابه ب             ای نیستمرا جز اشک حسرت، ژاله
 چمن را از شکاف و رخنه دیدن              چه سود از جستن و گردن کشیدن
 افزایچه خواھم دید زین حصن غم               کجا خواھم نھادن زین قفس پای

 چه خواھم بود، جز تیره سرانجام           دام یچه خواھم خورد، غیر از دانه
 چه خواھم کرد با این عمر کوتاه            چه خواھم داشت غیر از ناله و آه

 نمچه خواھم گفت با مھتاب و شب          غم یچه خواھم خواند، غیر از نغمه
 آوردچه خواھم برد، زی یاران ره             ام، جز محنت و دردچه گرد آورده

 پرم کندند و عریانی پرم شد                   در و بام قفس، بام و درم شد
 برای طائران بوستانی است              اگر در طرف گلشن، میھمانی است

 مرا بست و شما را کرد آزاد                کسی کاین خانه را بنیاد بنھاد
 پر و بال مرا پیچاند و بشکست                   ترا بگشود پا و با ھمان دست
 مرا سوی قفس پرواز دادند                    ترا، ھم نعمت و ھم ناز دادند

  
  
  
  
  

  
  

  
 ای شکست و گریستکودکی کوزه

 که مرا پای خانه رفتن نیست
 اوستاد اگر پرسدچه کنم، 

 ت، از من نیستازوس آب یکوزه
 زین شکسته شدن، دلم بشکست                                                  
 کار ایام، جز شکستن نیست                                                  
 کند تاوانچه کنم، گر طلب                                                  
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 خجلت و شرم، کم ز مردن نیست                                                 
 گر نکوھش کند که کوزه چه شد

 سخنیم از برای گفتن نیست
 کاشکی دود آه میدیدم

 حیف، دل را شکاف و روزن نیست
 امچیزھا دیده و نخواسته                                                
 دل من ھم دل است، آھن نیست                                               

 ام ھرگزروی مادر ندیده                                                
 چشم طفل یتیم، روشن نیست                                               

 کودکان گریه میکنند و مرا
 کردن نیستفرصتی بھر گریه 

 دامن مادران خوش است، چه شد
 که سر من بھیچ دامن نیست

 خواندم از شوق، ھر که را مادر                                                
 گفت با من، که مادر من نیست                                                

 از چه، یکدوست بھر من نگذاشت                                                
 گر که با من، زمانه دشمن نیست                                                

 دیشب از من، خجسته روی بتافت
 کاز چه معنیت، دیبه بر تن نیست

 من که دیبا نداشتم ھمه عمر
 دیدن، ای دوست، چو شنیدن نیست

 طوق خورشید، گر زمرد بود                                                 
 لعل من ھم، به ھیچ معدن نیست                                                 
 ھای دلملعل من چیست، عقده                                                 
 مخزن نیست عقد خونین، بھیچ                                                 

 اشک من، گوھر بناگوشم
 اگر گوھری به گردن نیست

 کودکان را کلیج ھست و مرا
 نان خشک از برای خوردن نیست

 ام را به نیم جو نخرندجامه                                                   
 ارزن نیستاین چنین جامه، جای                                                   
 ترسم آنگه دھند پیرھنم                                                  

 که نشانی و نامی از تن نیست                                                   
 کودکی گفت: مسکن تو کجاست
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 گفتم: آنجا که ھیچ مسکن نیست
 خویش یرقعه، دانم زدن به جامه

 است و سوزن نیستچه کنم، نخ کم 
 ای چند میتوانم چیدخوشه                                                   
 چه توان کرد، وقت خرمن نیست                                                  

 درسھایم نخوانده ماند تمام                                                   
  چه کنم، در چراغ روغن نیست                                                 

  
 

 ھمه گویند پیش ما منشین
 ھیچ جا، بھر من نشیمن نیست

 اند از آنبر پالسم نشانده
 که مرا جامه، خز ادکن نیست

 نزد استاد فرش رفتم و گفت                                                 
 در تو فرسوده، فھم این فن نیست                                                 
 ھمگنانم قفا زنند ھمی                                                 
 که ترا جز زبان الکن نیست                                                 

 من نرفتم بباغ با طفالن
 پژمردگان، شکفتن نیستبھر 

 گل اگر بود، مادر من بود
 چونکه او نیست، گل بگلشن نیست

 گل من، خارھای پای من است                                                   
 گر گل و یاسمین و سوسن نیست                                                   

 اوستادم نھاد لوح بسر                                                   
 که چو تو، ھیچ طفل کودن نیست                                                   

 من که ھر خط نوشتم و خواندم
 بخت با خواندن و نوشتن نیست

 فلکم یپشت سر اوفتاده
 نقص حطی و جرم کلمن نیست

 مزد بھمن ھمی ز من خواھند                                                
 آخر این آذر است، بھمن نیست                                               
 چرخ، ھر سنگ داشت بر من زد                                               
 دیگرش سنگ در فالخن نیست                                              

 خراب زمانه یچه کنم، خانه                              
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  که دلی از جفاش ایمن نیست                               
  

  
  
  
 
  

                            تاجری در کشور ھندوستان
 طوطئی زیبا خرید از دوستان

                    مھرش پای بندخواجه شد در دام                                              
 دل ز کسب و کار خود، یکباره کند                                             

 در کنار او نشستی صبح و شام
 نه نصیحت گوش کردی، نه پیام

 تا شد آن طوطی، برای سودگر                                             
 ھم رفیق خانه، ھم یار سفر                                             

 ھر زمانش، زیر پا شکر فشاند
 گاه بر دوش و گھی بر سر نشاند

 بزم، خالی شد شبی از این و آن                                            
 وطی و بازارگانخانه ماند و ط                                            

 گفت سوداگر بطوطی، کای عزیز
 خواب از من برده ادراک و تمیز

 چونکه امشب خانه از مردم تھی است                                           
 خفتن ما ھر دو، شرط عقل نیست                                            

 نوبت کار است، اھل کار باش
 ساعتی بیدار باشمن چو خفتم، 

 دخمه بسیار است، این ویرانه را                                          
 پاسبانی کن یک امشب، خانه را                                         

 چون نگھبان بھر سو کن نظر
 بام کوتاھست، گر بسته است در

 ک پر کرد زان گفتار، گوشطوطی                                          
 شد سراپا از برای کار، ھوش                                          
 سودگر خفت و ز شب پاسی گذشت
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 ھم قفس، ھم خانه، قیراندود گشت
 ای، دزدی کمندبرفکند از گوشه                                       
 شد بزیر آھسته از بام بلند                                       

 موش در انبار شد، دھقان کجاست
 بیم طوفانست کشتیبان کجاست
 ھر چه دید و یافت، چون ارزنش چید                                      
 غیر انبان شکر، کان را ندید                                      
 کرد ھمیانھا تھی، آن جیب بر

 ش را میخواست پرزانکه جیب خوی
 دزد، بار خویش بست و شد روان                                           
 پاسبان و بماند خالی یخانه                                           
 صبحدم برخاست بازرگان ز خواب

 ھا را دید، بی فرش و خرابحجره
 ایخواست کز ھمسایه گیرد کوزه                                          

 ایگشت یکساعت برای موزه                                           
 کرد از انبار و از مخزن گذر

 نه اثر از خشک دید و نه ز تر
 چشم طوطی چون ببازرگان فتاد                                          

 بانگ زد کای خواجه صبحت خیر باد                                          
 گفت آب این غرقه را از سر گذشت

 کار من، دیگر ز خیر و شر گذشت
 سودم آخر دود شد، سرمایه خاک                                         
 خانه مانند کف دست است پاک                                        

 ستھای زر کجافرشھا کو، کیسه
 بجاست شکر یگفت خامش کیسه

 گفت دیشب در سرای ما که بود                                        
 گفت شخصی آمد اما رفت زود                                        

 گفت دستار مرا بر سر نداشت
 گفت من دیدم که شکر بر نداشت
 ت مھر و بدره از جیبم که بردگف                                        
 گفت کس یکذره زین شکر نخورد                                         

 ھا آموختمزانچه گفتی، نکته
 چشم روشن بین بھر سو دوختم
 ھر کجا کردم نگاه از پیش و پس                                     
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 کاله، این انبان شکر بود و بس                                      
 پیش ما، ای خواجه، شکر پر بھاست                   
 تا چه چیز ارزنده، در نزد شماست                  

  
  

  
  

 ای را داد پندعاقلی، دیوانه
 پسندی این گزندکز چه بر خود می

 میزنند اوباش کویت سنگھا
 میدوانندت ز پی فرسنگھا

 کودکان، پیراھنت را میدرند                                         
 رھروان، کفش و کالھت میبرند                                        
 یاوه میگوئی، چه میگوئی سخن                                         
 بندی دھنکینه میجوئی، چو می                                         

 ر بخندی، ور بگریی زار زارگ
 بر تو میخندند اھل روزگار

 نان فرستادیم بھرت وقت شب
 نان نخوردی، خاک خوردی، ای عجب

 آب دادیمت، فکندی جام آب                                       
 آب جوی و برکه خوردی، چون دواب                                      
 خوابگاه، اندر سر ره ساختی                                      
 بستر آوردند، دور انداختی                                      
 برگرفتی زادمی، چون دیو روی
 آدمی بودی و گشتی دیو خوی

 دوش، طفالن بر سرت گل ریختند
 تا تو سر برداشتی، بگریختند
 نانوا خاکستر افشاندت بچشم                                    
 آن جفا دیدی، نکردی ھیچ خشم                                    
 رندی، از آتش کف دست تو خست                                   
 سوختی، آتش نیفکندی ز دست                                   
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 س ناخورده می مستی نکردچون تو، ک
 خوی با بدبختی و پستی نکرد
 مست را، مستی اگر یک ره بود

 مستی تو، ھر گه و بیگه بود
 بس طبیبانند در بازار و کوی                                   
 حالت خود، با یکی زایشان بگوی                                  

 گفت، من دیوانگی کردم ھزار                                  
  پروردگار یتا بدیدم جلوه                                   

 
 دیده، زین ظلمت به نور انداختم

 شمع گشتم، ھیمه دور انداختم
 تو مرا دیوانه خوانی، ای فالن

 لیک من عاقلترم از عاقالن
 من دیوانه بود گر که ھر عاقل، چو                                     
 در جھان، بس عاقل و فرزانه بود                                     
 عارفان، کاین مدعا را یافتند                                     
 گم شدند از خود، خدا را یافتند                                    
 من ھمی بینم جالل اندر جالل

 به جز وھم و خیالبینی، تو چه می
 من ھمی بینم بھشت اندر بھشت

 بینی، بغیر از خاک و خشتتو چه می
 چون سرشتم از گل است، از نور نیست                                    
 گر گلم ریزند بر سر، دور نیست                                    
 م که ناید در حسابگنجھا برد                                    
 ھا دیدم که گشته است آفتابذره                                    

 عشق حق، در من شرار افروخته است
 من چه میدانم که دستم سوخته است

 چون مرا ھجرش بخاکستر نشاند
 گو بیفشان، ھر که خاکستر فشاند

 خوانی جنونتو، ھمی اخالص را                                     
 چون توانی چاره کرد این درد، چون                                    
 دادی نشاناز طبیبم گر چه می                                    
 بینم طبیبی در جھانمن نمی                                    

 من چه دانم، کان طبیب اندر کجاست            
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 میشناسم یک طبیب، آنھم خداست             
  
  

  
  
  

  
 ای در طرف گلزارسحرگه، غنچه

 ز نخوت، بر گلی خندید بسیار
 که، ای پژمرده، روز کامرانی است                                            
 بھار و باغ را فصل جوانی است                                            

 دلتنگ بودن نشاید در چمن،
 بدین رنگ و صفا، بی رنگ بودن

 نشاط آرد ھوای مرغزاران                                            
 چو نور صبحگاھی در بھاران                                            

 باش نما و نشو یتو نیز آماده
 برنگ و جلوه و خوبی، چو ما باش

 اگر ما ھر دو را یک باغبان کشت                                           
 چرا گشتیم ما زیبا، شما زشت                                           

 بیفروز از فروغ خود، چمن را
 مکاه، ای دوست، قدر خویشتن را

 بگفتا، ھیچ گل در طرف بستان                                          
 نماند جاودان شاداب و خندان                                          

 مرا ھم بود، روزی رنگ و بوئی
 روئیای، پاکیزهصفائی، جلوه

 سپھر، این باغ بس کردست یغما                                       
 فردامن امروزم بدین خواری، تو                                        

 چو گل یک لحظه ماند، غنچه یک دم
 چه شادی در صف گلشن، چه ماتم

 مرا باید دگر ترک چمن گفت                                      
 گل پژمرده، دیگر بار نشکفت                                      
 ترا خوش باد، با خوبان نشستن
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 که ما را باید اینک رخت بستن
 مزن بیھود چندین طعنه ما را                                    

 ببند، ار زیرکی، دست قضا را                                    
 چو خواھد چرخ یغماگر زبونت

 کند باد حوادث واژگونت
 بھر شاخی که روید تازه برگی                                 
  شود تاراج بادی یا تگرگی                                 

  
 

 گل آن خوشتر که جز روزی نماند
 چو ماند، ھیچکش قدرش نداند

 تی، خوش بود دامن فشاندنشبھ                                        
 گلی زیبا شدن، یک لحظه ماندن                                        

 خوشبوی را گرم است بازارگل 
 نماند رنگ و بو، چون رفت رخسار

 تبه گردید فرصت خستگان را                                       
 برو، ھشیار کن نو رستگان را                                       

 چه نامی، چون نماند از من نشانی
 چه جان بخشی، چو باقی نیست جانی

 شیر دھد گیتی یکسی کش دایه                                        
 شود ھم در زمان کودکی پیر                                        

 چو این پیمانه را ساقی است گردون
 بباید خورد، گر شھد است و گر خون

 از آن دفتر که نام ما زدودند                                        
 گشودند دیگر یشما را صفحه                                         

 ازین پژمردگی، ما را غمی نیست             
 که گل را زندگانی جز دمی نیست             
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 نمود از ماکیانی خواستگاری                   ای، باز شکاریببام قلعه

 ز تنھائی، بسی اندھناکم                    که من زاالیش ایام پاکم
 پسند آمد مرا آن خلقت و خوی             ز باال، صبحگاھی دیدمت روی

 چه دانایی بوقت چینه چیدن                 چه زیبائی بھنگام چمیدن
 ھوای صحبت و پیوند داریم             پذیره گر شوی، خدمت گذاریم

 ولی این زندگی بیدوست، مرگ است          گ استمرا انبارھا پرتوش و بر
 زدن منقار و جستن ریگ از خاک    چه حاصل، زیستن در خار و خاشاک

 اگر کابینت باید، ارزن آرم                   ز پر ھدھدت پیراھن آرم
 تمام روز در نخجیرگاھم                من از بازان خاص پادشاھم

 اگر آزاد و گر در بند باشیم          باشیمبیا، ھم عھد و ھم سوگند 
 تو آگه باشی از بام و من از در          تو از جوی آوری روزی من از جر

 مرا چون پاسبان، بر در نشانی                تو فرزندان بزیر پر نشانی
 چو گاه مرگ شد، با ھم بمیریم                 بروز عجز، دست ھم بگیریم

 ھا دوستنشد دشمن بدین افسانه               را مگذار در پوست بگفتا، مغز
 بخون باید نوشت، این عھد و پیمان             خرابیھاست در این سست بنیان
 نخواھد بود این پیوند، مقدور             مرا تا ضعف عادت شد، ترا زور

 سیاھی است چنین پیوند را پایان،       ازین معنی سخن گفتن، تباھی است
       مده سوی عدم پرواز، ما را                  مدار از زندگانی باز، ما را

 چو گندم میدھند، ارزن نخواھیم              چو پر داریم، پیراھن نخواھیم
 نه انجام است این ره را، نه آغاز          نه ھم خوئیم ما با ھم، نه ھم راز

 بدست او طناب رھزنی داد               کسی کاو رھزنی را ایمنی داد
 نه دل میسوزدش بر کس، نه دامن               نه سوگند است، سوگند ھریمن

 چو بگشودی نداری خویشتن جای                   در دل را بروی دیو مگشای
 ھمان بھتر، نریزیم آبرو را              دوروئی، راه شد نفس دو رو را
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 بطرف باغ، بطاوس طعنه زدزاغی 
 کاین مرغ زشت روی، چه خودخواه و خودنماست                                           

 این خط و خال را نتوان گفت دلکش است
 این زیب و رنگ را نتوان گفت دلرباست                                           

 پایش کج است و زشت، ازان کج رود براه
 دمش چو دم روبه و رنگش چو کھرباست                                         

 کار، منحنی استنوکش، چو نوک بوم سیه
 پشت سرش برآمده و گردنش دوتاست                                        

 از فرط عجب و جھل، گمان میبرد که اوست
 ای که در این عرصه و فضاستتنھا پرنده                                       

 این جانور نه الیق باغ است و بوستان
 ھنر، نه در خور این مدحت و ثناستاین بی                                    

 رسم و رھیش نیست، به جز حرص و خودسری
 ستھوی یکشته و ھوس یاز پا فتاده                                    

 خنده کرد که رای تو باطل استطاوس 
 ھرگز نگفته است بداندیش، حرف راست                                      

 اندمردم ھمیشه نقش خوش ما ستوده
 ھرگز دلیل را نتوان گفت، ادعاست                                          

 بدگوئی تو اینھمه، از فرط بددلی است
 از قلب پاک، نیت آلوده بر نخاست                                          

 ما عیب خود، ھنر نشمردیم ھیچگاه
 در عیب خویش، ننگرد آنکس که خودستاست                                       

 نزھتگه چمن گاه خرام و جلوه ب
 ی پاستچشمم ز راه شرم و تاسف، بسو                                      



159 
 

 

 ما جز نصیب خویش نخوردیم، لیک زاغ
 دزدی کند بھر گذر و باز ناشتاست                                      

 در من چه عیب دیده کسی غیر پای زشت
 نقص و خرابی و کژی دیگرم کجاست                                       

 ای بعمد، نبستم ببال و پرپیرایه
 ریاستآرایش وجود من، ای دوست، بی                                  

 ما بھر زیب و رنگ، نکردیم گفتگو
 چیزی نخواستیم، فلک داد آنچه خواست                                   

 کارآگھی که آب و گل ما بھم سرشت
 بر من فزود، آنچه که از خلقت تو کاست                                  

 در ھر قبیله بیش و کم و خوب و زشت ھست
 مرغی کالغ الشخور و دیگری ھماست                                   

 صد سال گر بدجله بشویند زاغ را
 چون بنگری، ھمان سیه زشت بینواست                                  

 کنندھرگز پر تو را چو پر من نمی
 مرغی که چون منش پر زیباست مبتالست                                 

 آزادی تو را نگرفت از تو، ھیچ کس
 قفاست در صیاد یما را ھمیشه دیده                                   

 فرمانده سپھر، چو حکمی نوشت و داد
 یا خطاست کس دم نمیزند که صوابست                                   

 اندما را برای مشورت، اینجا نخوانده
 از ما و فکر ما، فلک پیر را غناست                                    

 احمق، کتاب دید و گمان کرد عالم است
 خودبین، بکشتی آمد و پنداشت ناخداست                                    

 ایما زشت نیستیم، تو صاحب نظر نه
 این خوردگیری، از نظر کوته شماست                                    

 طاوس را چه جرم، اگر زاغ زشت روست
 این رمزھا بدفتر مستوفی قضاست                                           
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 ز دامی دید گنجشگی ھمائی
 ھمایون طالعی، فرخنده رائی                                              

 دام ینه پایش مانده اندر حلقه
 نه یکشب در قفس بگرفته آرام                                             

 نه دیده خواری افتادگان را
 آزادگان را نه بندی گشتن                                             

 نه فکریش از برای آب و دانه
 نه اندوھیش بھر آشیانه                                             
 نه غافل گشته ھیچ از رسم و رفتار
 نه با صیادش افتاده سر و کار                                           

 نه تیری بر پر و بالش نشسته  
 نه سنگ فتنه، اندامش شکسته                                          

 بکرد آن صید مسکین، ناله آغاز
 که ای اقبال بخش تند پرواز                                          

 مرا بین و رھا کن خودپرستی
 خمار من نگر، بگذار مستی                                         

 بسته صیادچنان در بند سختم 
 نتوانم از دل کرد فریادکه می                                        

 چنان تیره است در چشم من این دام
 که نشناسم صباح روشن از شام                                         

 چنان دلتنگم ازین محبس تنگ
 در حصنی از سنگ امکه گوئی بسته                                    

 نه دارم دست دام از ھم گسستن
 نه کارآگاھی از دام جستن                                       
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 مشوش گشته از محنت، خیالم
 شده ژولیده ز انده، پر و بالم                                       

 ام، از پای تا سرغبار آلوده
 ام، از پنجه تا پربخون آغشته                                            

 ز اوج آسمان، لختی فرود آی
 بتدبیری ز پایم بند بگشای                                             

 بگفت، ای پست طالع، ما ھمائیم
  روزان آشنائیمکجا با تیره                                              

 
 ر زان ره فتادشسحرگه، چون گذ

 پریشان صید، باز آواز دادش                                           
 که، ای پیرو شده آز و ھوی را

 درین بیچارگی، دریاب ما را                                      
 از آن میترسم، ای یار دلفروز

 تا پایان امروزکه گردم کشته                                        
 مرا ھم ھست امید رھیدن

 بمانند تو، در گردون پریدن                                    
 نشستن در درون خانه، خرسند

 ای چندز کوی و بام، چیدن دانه                                       
 چو کبکان، گر که نتوانم خرامی
 توانم جستن از بامی ببامی                                      
 ندانم گر چه با شاھین ستیزی

 توانم کرد کوته جست و خیزی                                      
 توانم خفت بر شاخی به گلزار

 توانم برد خاشاکی بمنقار                                      
 ان سیر باغ استبگفت اکنون زم

 نه وقت کار، ھنگام فراغ است                                      
 چو روزی و شبی بگذشت زین کار

 بیامد طائر دولت دگر بار                                     
 خریده دل برای مھربانی

 گشوده پر برای سایبانی                                      
 کرده آن گردن فرازی فرامش

 سازیشده آماده بھر چاره                                   
 ز برق آرزو، خاکستری دید
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 پراکنده بھر سوئی، پری دید                                 
 بنای شوق را بنیاد رفته

 ھوسھا جملگی بر باد رفته                                 
 اری بانجامکرسیده آن سیه

 ھای محکم دامگسسته رشته                                      
 از آن کشتیت افتادست در آب

 که برھانی غریقی را ز غرقاب                                     
 از آنت ھست چشم دل، فروزان
 روزانکه بفروزی چراغی تیره                                     

 شن، سرو از آن بفراشت پایهبگل
 که بر گلھای باغ افکند سایه                                     

 بپرس از ناتوانان تا توانی
 بترس از روزگار ناتوانی                                     

 ز مھر، آموز رسم تابناکی
 و خاکیکه بخشد نور بر آبی                                      

 نکوکار آنکه ھمراھی روا داشت
 نوائی داد تا برگ و نوا داشت                                   

 خوش آنکو گمرھی را جستجو کرد
 به نیکی، پارگیھا را رفو کرد                                    

 متاب، ای دوست، بر بیچارگان روی
 مبادا بر تو گردون تابد ابروی                                      

 اگر بر دامن کیوان نشستیم
 چو خیر کس نمیخواھیم، پستیم                                
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 در آن سرای که زن نیست، انس و شفقت نیست
 در آن وجود که دل مرده، مرده است روان

 ای، قضا ننوشتبھیچ مبحث و دیباچه
 و برای زن نقصان برای مرد کمال

 ھستی یزن از نخست بود رکن خانه                                           
 بنیان بی و بست پای بی یکه ساخت خانه                                           
 زن ار براه متاعت نمیگداخت چو شمع                                           
 نمیشناخت کس این راه تیره را پایان                                           

 چو مھر، گر که نمیتافت زن بکوه وجود
 نداشت گوھری عشق، گوھر اندر کان

 فرشته بود زن، آن ساعتی که چھره نمود
 فرشته بین، که برو طعنه میزند شیطان

 اند بزرگاگر فالطن و سقراط، بوده                                             
 بزرگ بوده پرستار خردی ایشان                                            

 خفت بس بکودکی مادر، یبگاھواره                                             
 سپس بمکتب حکمت، حکیم شد لقمان                                            

 چه پھلوان و چه سالک، چه زاھد و چه فقیه
 شدند یکسره، شاگرد این دبیرستان

 حدیث مھر، کجا خواند طفل بی مادر
 نظام و امن، کجا یافت ملک بی سلطان

 چیست دانی حکیم، ای مرد، و زن یوظیفه                                          
 یکیست کشتی و آن دیگریست کشتیبان                                          
 چو ناخداست خردمند و کشتیش محکم                                          

 دگر چه باک ز امواج و ورطه و طوفان                                           
 بروز حادثه، اندر یم حوادث دھر
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 امید سعی و عملھاست، ھم ازین، ھم ازان
 ھمیشه دختر امروز، مادر فرداست

 ز مادرست میسر، بزرگی پسران
 اگر رفوی زنان نکو نبود، نداشت                                            
 مردان نکو یبجز گسیختگی، جامه                                            

 توان و توش ره مرد چیست، یاری زن                                           
  حطام و ثروت زن چیست، مھر فرزندان                                            

  
 

 زن نکوی، نه بانوی خانه تنھا بود
 طبیب بود و پرستار و شحنه و دربان

 بروزگار سالمت، رفیق و یار شفیق
 و پشتیبان بروز سانحه، تیمارخوار

 ز بیش و کم، زن دانا نکرد روی ترش                                             
 بحرف زشت، نیالود نیکمرد دھان                                             
 سمند عمر، چو آغاز بدعنانی کرد                                             

 گھیش مرد و زمانیش زن، گرفت عنان                                             
 چه زن، چه مرد، کسی شد بزرگ و کامروا

 ای از باغ علم، در دامانکه داشت میوه
 دانش یکارخانه و ھنر یبه رسته

 متاعھاست، بیا تا شویم بازرگان
 بیت نخریدزنی که گوھر تعلیم و تر                                           
 فروخت گوھر عمر عزیز را ارزان                                          

 ای پوشدکیست زنده که از فضل، جامه                                           
 نه آنکه ھیچ نیرزد، اگر شود عریان                                           

 سپرد فلکھزار دفتر معنی، بما 
 تمام را بدریدیم، بھر یک عنوان

 خرد گشود چو مکتب، شدیم ما کودن
 ھنر چو کرد تجلی، شدیم ما پنھان

 بساط اھرمن خودپرستی و سستی                                            
 ایم ما ز میانگر از میان نرود، رفته                                            
 ھمیشه فرصت ما، صرف شد درین معنی                                           
 فالن کفش و بود چه بھمان یکه نرخ جامه                                          

 برای جسم، خریدیم زیور پندار
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 خذالن یبرای روح، بریدیم جامه
 پوساندیم بعجب را، جان یقماش دکه

 یم بھر تن، دکانبھر کنار گشود
 نه رفعتست، فساد است این رویه، فساد                                         
 نه عزتست، ھوانست این عقیده، ھوان                                         
 ایم، که روئیم خیره در جر و جوینه سبزه                                        

  نه مرغکیم، که باشیم خوش بمشتی دان                                         
  
 

 چو بگرویم به کرباس خود، چه غم داریم
 گران که یا شدست ارزان حلب یکه حله

 از آن حریر که بیگانه بود نساجش
 تر بود خلقانھزار بار برازنده

 گرانتر ز حیلت دانشایست چه حله                                             
 عرفان یایست نکوتر ز دیبهچه دیبه                                             
 ھر آن گروھه که پیچیده شد بدوک خرد                                             
 کتان و گشت حریر ھمت، یبه کارخانه                                             

 بانوست که خود را بزرگ میشمرد نه
 مرجان یبگوشواره و طوق و بیاره

 چو آب و رنگ فضیلت بچھره نیست چه سود
 رخشان زیور و زربفت یز رنگ جامه

 برای گردن و دست زن نکو، پروین                          
 سزاست گوھر دانش، نه گوھر الوان                        
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 فتاد طائری از النه و ز درد تپید
 بزیر پر چو نگه کرد، دید پیکانی است

 بگفت، آنکه بدریای خون فکند مرا
 ام چه طوفانی استندید در دل شوریده

 کسیکه بر رگ من تیر زد، نمیدانست                                                    
 که قلب خرد مرا ھم ورید و شریانی است                                                    
 ربود مرغکم از زیر پر بعنف و نگفت                                                    
 استکه مادری و پرستاری و نگھبانی                                                     

 اسیر کردن و کشتن، تفرج و بازی است
 نشانه کردن مظلوم، کار آسانی است

 ز بام خرد گل اندود پست ما، پیداست
 است پریشانی جمعیت یکه سقف خانه

 شکست پنجه و منقار من، ولیک چه باک                                                 
 پلنگ حادثه را نیز چنگ و دندانی است                                                 

 گرفتم آنکه بپایان رسید، فرصت ما                                                  
 برای فرصت صیاد نیز، پایانی است                                                 

 فتاد پایه، چنین خانه را چه تعمیری است
 ، چنین درد را چه درمانی استگداخت سینه

 چمن خوش است و جھان سبز و بوستان خرم
 برای طائر آزاد، جای جوالنی است

 زمانه عرصه برای ضعیف، تنگ گرفت                                                   
 است ھماره بھر توانا، فراخ میدانی                                                   

 است آباد جور، و بیداد یھمیشه خانه                                                 
 بساط ماست که ویران ز باد و بارانی است                                                  

 نگفته ماند سخنھای من، خوشا مرغی
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 اش گه سعی و عمل، دبستانی استکه النه
 در افکند ھمچو گوی بسر مرا ھر آنکه

 خبر نداشت که در دست دھر چوگانی است
 ز رنج بی سر و سامانی منش چه غم است                                               
 ھمین بس است که او را سری و سامانی است                                              
 حدیث نیک و بد ما نوشته خواھد شد                                             

  زمانه را سند و دفتری و دیوانی است                                              
  
 

 کسی ز درد من آگه نشد، ولیک خوشم
 است دامانی و بدست خونم، یکه چند قطره

 ادھزار کاخ بلند، ار بنا کند صی
 بھای خار و خس آشیان ویرانی است

 ای و چه قصری، اساس خانه یکی استچه النه                                              
 بشھر کوچک خود، مور ھم سلیمانی است                                              

 دل تنگم فشار دید چه غم ز دھر، گر                                               
 گرفته دست قضا، ھر کجا گریبانی است                                                

 چه برتریست ندانم بمرغ، مردم را
 جز اینکه دعوی باطل کند که انسانی است

 نیست شقفت ھیچ خودخواه، یدرین قبیله
 چو نیک درنگری، ھر چه ھست عنوانی است

  
  
  
  

  
  
  
  

 ز حیله، بر در موشی نشست گربه و گفت
 که چند دشمنی از بھر حرص و آز کنیم
 بیا که رایت صلح و صفا برافرازیم                                                
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 براه سعی و عمل، فکر برگ و ساز کنیم                                                
 را بکشیمبیا که حرص دل و آز دیده 

 وجود، فارغ از اندیشه و نیاز کنیم
 بسی بخانه نشستیم و دامن آلودیم                                             
 بیا رویم سوی مسجد و نماز کنیم                                             

 بگفت، کارشناسان بما بسی خندند
 مساز کنیاگر که گوش به پند تو حیله

 ای که تو تعیین کنی، چه بھره بریمز توشه                                          
 خلوتی که تو شاھد شوی، چه راز کنیم ب                                          
 رعایت از تو ندیدیم، تا شویم ایمن

 نوازشی نشنیدیم، تا که ناز کنیم
 مپسند خود، آگھی که چه کردی بما، دگر

 ھا بدان زخم جانگداز کنیمکه ما اشاره
 ایم، به که دگربالی راه تو بس دیده                                                   
 ای ز نشیب و نه از فراز کنیمنه قصه                                                   

 دگر بکار نیاید گلیم کوته ما
 ازین بیشتر دراز کنیماگر که پای، 

 خالف معرفت و عقل، ره چرا سپریم                                                 
 بروی دشمن خود، در چگونه باز کنیم                                                 

 حدیث روشن ظلم شما و ذلت ما                      
 یقت است، چرا صحبت از مجاز کنیمحق                      

  
  
  
  
  

 کز چه من گردم این چنین، تو دراز                         نخودی گفت لوبیائی را
 ای نیست، با زمانه بسازچاره                  گفت، ما ھر دو را بباید پخت

 این حقیقت، مپرس ز اھل مجاز                     رمز خلقت، بما نگفت کسی
 کس، درین پرده نیست محرم راز                     کس، بدین رزمگه ندارد راه

 بازننھد قدر، چرخ شعبده                          بدرازی و گردی من و تو
 ھر دو گردیم جفت سوز و گداز                   ھر دو، روزی در اوفتیم بدیگ

 نتوان کرد بھر گیتی ناز                         نتوان بود با فلک گستاخ
 سر این کیسه، گردد آخر باز                      سوی مخزن رویم زین مطبخ
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 بخروشیم، لیک بی آواز                        برویم از میان و دم نزنیم
 آتش آمد من و تو را دمساز          این چه خامی است، چون در آخر کار

 که بما نیز، خلق راست نیاز                   خوشیمگر چه در زحمتیم، باز 
 ھم تو، بر کار خویشتن پرداز                          دھر، بر کار کس نپردازد

 ممتاز یچه پالس و چه جامه                   چون تن و پیرھن نخواھد ماند
  ن از آغازچه توانیم گفت                        خبریمما کز انجام کار بی

  
  
  
  
  

 کرد آسیا ز آب، سحرگاه باز خواست
 کای خودپسند، با منت این بدسری چراست

 دستی تو، مرا صبر و تاب رفتاز چیره                                                     
 کاستاز خیره گشتن تو، مرا وزن و قدر                                                      

 ھر روز، قسمتی ز تنم خاک میشود
 وان خاک، چون نسیم بمن بگذرد، ھباست

 اند کارگران جمله، وقت شبآسوده                                                    
 ای که شب و روز مبتالستچون من که دیده                                                   

 من، از ابتدای کار گردیدن است کار
 آگه نیم کزین ھمه گردش، چه مدعاست

 فرسودن من از تو بدینسان، شگفت نیست                                                  
 کجاست از ندانستم فساد، یاین چشمه                                                  

 زان پیشتر که سوده شوم پاک، باز گرد
 اید که بازگشت تو، این درد را دواستش

 ایبا این خوشی، چرا به ستم خوی کرده                                                
 آلودگی، چگونه درین پاکی و صفاست                                                

 در دل ھر آنچه از تو نھفتم، شکستگی است
 رسد، خواری و جفاست بر من ھر آنچه از تو

 بیھوده چند عرصه بمن تنگ میکنی                                                
 بھر گذشتن تو بصحرا، ھزار جاست                                               
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 خندید آب، کین ره و رسم از من و تو نیست
 ما رھرویم و قائد تقدیر، رھنماست

 روزترم، تنگدل مباشمن از تو تیره                                               
 ھا که با تو نه و با من آشناستبس فتنه                                               

 ام ھمیشه ز ھر باد و ھر نسیملرزیده
 ام که سموم است یا صباستھرگز نگفته

 اماز کوه و آفتاب، بسی لطمه خورده                                              
 بر حالم، این پریشی و افتادگی گواست                                               

 ھمواره جود کردم و چیزی نخواستم
 طبعم غنی و دوستیم خالی از ریاست
 فتادگیم بر فراشت سربس شاخه کز                                               

  بس غنچه کز فروغ منش رونق و ضیاست                                               
  
 

 امز الودگی، ھر آنچه رسیدست شسته
 گر حله یمانی و گر کھنه بوریاست

 از رود و دشت و دره گذشتیم ھزار سال                                                
 با من نگفت ھیچکسی، کاین چه ماجراست                                                

 ام که باد پراکنده میکندھر قطره
 آن قطره گاه در زمی و گاه در سماست

 امام چو گوی، ز روزی که زادهسر گشته                                                 
 اید که او را نه سر، نه پاستسرگشته دیده                                                
 از کار خویش، خستگیم نیست، زان سبب

 کاز من ھمیشه باغ و چمن را گل و گیاست
 قدر تو آن بود که کنی آرد، گندمی                                                   

 بھاستور نه بکوھسار، بسی سنگ بی                                                  
 گر رنج میکشیم چه غم، زانکه خلق را
 آسودگی و خوشدلی از آب و نان ماست
 آبم من، ار بخار شوم در چمن، خوش است                                                

 سنگی تو، گر که کار کنی بشکنی رواست                                                
 اندچون کار ھر کسی به سزاوار داده

 از کارگاه دھر، ھمین کارمان سزاست
 با عزم خویش، ھیچیک این ره نمیرویم                                               

 ت که محتاج ناخداستکشتی، مبرھن اس                                                
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 در زحمتیم ھر دو ز سختی و رنج، لیک
 ھر چ آن بما کنند، نه از ما، نه از شماست

 از ما چه صلح خیزد و جنگ، این چه فکر تست                                        
 در دست دیگریست، گر آ ب و گر آسیاست                                        

  
  

 که صفای تو به جز یکدم نیست               خندید سحر، بر گل سرخسرو 
 مرگ، با ھستی من توام نیست                من بیک پایه بمانم صد سال

 پشتم از بار حوادث، خم نیست              من که آزاد و خوش و سرسبزم
 نیست محکم تو، دولت یخانه                  دولت آنست که جاوید بود
 سرنوشت ھمه کس، با ھم نیست                  گفت، فکر کم و بسیار مکن

 نیست یک گل، که دمی خرم نیست          ما بدین یکدم و یک لحظه خوشیم
 تا تو اندیشه کنی، آنھم نیست             قدر این یکدم و یک لحظه بدان

 ز نماند، غم نیستگل اگر نی                 چونکه گلزار نخواھد ماندن
 خوشتر از باد صبا، ھمدم نیست            چه غم ار ھمدم من نیست کسی

 تا بکاریش توان زد، کم نیست         عمر گر یک دم و گر یک نفس است
 نیست درھم ما یھیچگه چھره            ما بخندیم به ھستی و به مرگ

 ست، ولی مرھم نیستزخم بس ھ                  آشکار است ستمکاری دھر
 چه توان کرد، فلک حاتم نیست           یک ره ار داد، دو صد راه گرفت

 آبت از کوثر و از زمزم نیست                تو ھم از پای در آئی ناچار
 که گرفتار، درین عالم نیست                 باید آزاده کسی را خواندن
 ماھتاب و چمن و شبنم نیست                 گل چرا خوش ننشیند، دائم
 در خور این غم و این ماتم نیست                یک نفس بودن و نابود شدن

  درس تقدیر، به جز مبھم نیست               ھر چه خواندیم، نگشتیم آگه
 شمع این پرتگه مظلم نیست               شمع خردی که نسیمش بکشد
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 کودکی بدامن مادر گریست زار دی،
 کز کودکان کوی، بمن کس نظر نداشت
 طفلی، مرا ز پھلوی خود بیگناه راند

 آن تیر طعنه، زخم کم از نیشتر نداشت
 اطفال را بصحبت من، از چه میل نیست                                             
 مگر نبود، کسی کو پدر نداشت کودک                                            
 امروز، اوستاد بدرسم نگه نکرد                                            
 مانا که رنج و سعی فقیران، ثمر نداشت                                            

 کودکان ز بازی، یدیروز، در میانه
 نداشت ببر خلقان یآن شاه شد که جامه

 خیال موزه، بسی اشک ریختممن در 
 این اشک و آرزو، ز چه ھرگز اثر نداشت

 جز من، میان این گل و باران کسی نبود                                         
 ای بپا و کالھی بسر نداشتکو موزه                                          
 ر، تفاوت من و طفالن شھر چیستآخ                                         

 آئین کودکی، ره و رسم دگر نداشت                                          
 ھرگز درون مطبخ ما ھیزمی نسوخت

 وین شمع، روشنائی ازین بیشتر نداشت
 ھمسایگان ما بره و مرغ میخورند

 کس جز من و تو، قوت ز خون جگر نداشت
 کنندھای پیرھنم خنده میبر وصله                                         
 دینار و درھمی، پدر من مگر نداشت                                         
 خندید و گفت، آنکه بفقر تو طعنه زد                                         

 ھای گوھر اشکت، خبر نداشتاز دانه                                         
 از زندگانی پدر خود مپرس، از آنک

 چیزی بغیر تیشه و گھی آستر نداشت
 این بوریای کھنه، بصد خون دل خرید
 رختش، گه آستین و گھی آستر نداشت
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 بس رنج برد و کس نشمردش به ھیچ کس                                      
 گمنام زیست، آنکه ده و سیم و زر نداشت                                      
 طفل فقیر را، ھوس و آرزو خطاست                                     
 شاخی که از تگرگ نگون گشت، بر نداشت                                     

 ن بارگاهنساج روزگار، درین پھ                      
  از بھر ما، قماشی ازین خوبتر نداشت                     

 زار بنالید و نزار اوفتاد                         اوفتاد شکار ز پیری، یگربه
 دزد قضا و قدرش راه بست                     ناخنش از سنگ حوادث شکست

 کارگر از کار شد و کار ماند                        از طمع و حمله و پیکار ماند
 مطبخیش ھیمه زد و سوخت پشت                   کودک دھقان، بسرش کوفت مشت

 از سگ بازار، جفاھا کشید                       گزید را دمش ھمسایه، یگربه
 از تنش، آن موی چو سنجاب ریخت                  بسکه دمی خاک و دمی آب ریخت

 گرسنه ماند، آن شکم بیقرار                         وارآئینه یدیدهتیره شد آن 
 در عوض شیر، بسی آب خورد                   از غم کشک و کره، خوناب خورد

    حمله نمیکرد به دیگ و به خم                     دوده نمیسود به گوش و به دم
   کرد موش فلکش، پیر یگربه                         حیله و تزویر، فراموش کرد

 نیروی دندان و دھن رفته بود                     بود رفته تن ز ھستیش، یمایه
 موش بد اندیش، در انبار شد                        گربه چو رنجور و گرفتار شد

 و انبان گسستبند ز ھر کیسه               در ھمه جا خفت و به ھر سو نشست
 پای کشان، کرد به انبار راه                    گربه چو دید آن ره و رسم تباه

 تا رمقی در دل و جان در تن است                گفت بخود، کاین چه در افتادنست
 ام از کاھلی خویشتنمرده                         !ام و موش نترسد ز منزنده

 آگھم از کارگه روزگار                      ست، کارآیدم از دگر چه نمی
 موش از این قصه، خبردار نیست                      گر چه مرا نیروی پیکار نیست

 تا که به کاری بردم آسمان                         به که از امروز شوم کاردان
 ند ز اندیشه چشمجمله بیند                     گر که بینم سوی موشان بخشم

 حمله کنم، گر چه بود عرصه تنگ                   زخم زنم، گر چه بفرسوده چنگ
 آن شکم گرسنه را سیر کرد                      گربه چو آن ھمت و تدبیر کرد

 موش بترسید و ز ترس ایستاد                          بر زنخ از حیله بیفکند باد
 موش بلرزید و ھمانجا نشست                    را بدست جست و خراشید زمین

 رنج ز تن، درد ز دندان گرفت                  موشک چندی، چو بدینسان گرفت
 نشکند ایام، ترازوی تو                                تا نرود قوت بازوی تو

 خواھد ھنر و جسم نان جان ز تو                            تا نربودند ز دستت عنان
 تا شودت پیر خرد، رھنمای                        روی متاب از ره تدبیر و رای
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 پشت قوی کرد، سپس بار داد                        بر ھمه کاری، فلک افزار داد
 پیشتر افتند ازو دیگران                      ھر که درین راه رود سر گران

 گوھری وقت، خریدار بود                           کار بودتا گھری در صدف 
  

  
  

 به کرم پیله شنیدم که طعنه زد حلزون
 که کار کردن بیمزد، عمر باختن است                                            

 پی ھالک خود، ای بیخبر، چه میکوشی
 ای، عاقبت ترا کفن استشتهھر آنچه ر                                          

 بدست جھل، به بنیاد خویش تیشه زدن
 دو چشم بستن و در چاه سرنگون شدن است                                        

 چو ما، برو در و دیوار خانه محکم کن
 مگرد ایمن و فارغ، زمانه راھزن است                                        

 ی را نکاست سعی و عملبگفت، قدر کس
 خیال پرورش تن، ز قدر کاستن است                                       

 بخدمت دگران دل چگونه خواھد داد
 کسی که ھمچو تو، دائم بفکر خویشتن است                                      

 بدیگ حادثه، روزی گرم بجوشانند
 شگفت نیست، که مرگ از قفای زیستن است                                     

 بروز مرگم، اگر پیله گور گشت و کفن
 بوقت زندگیم، خوابگاه و پیرھن است                                     

 مرا بخیره نخوانند کرم ابریشم
 بھر بساط که ابریشمی است، کار من است                                     

 ماست یشانی و خون خوردن قبیلهز جانف
 تاس بتن کرا ھر گلرنگ، یپرند و دیبه                                     
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 گفت با صید قفس، مرغ چمن
 که گل و میوه، خوش و تازه رس است

 بگشای این قفس و بیرون آی                                               
 که نه در باغ و نه در سبزه، کس است                                               

 گفت، با شبرو گیتی چکنم
 که سحر دزد و شبانگه عسس است

 ای بسا گوشه، که میدان بالست                                              
 سا دام، که در پیش و پس استای ب                                              

 در گلستان جھان، یک گل نیست
 ھر کجا مینگرم، خار و خس است

 ھمچو من، غافل و سرمست مپر                                            
 قفس، آخر نه ھمین یک قفس است                                           

 چرخ پست است، بلندش مشمار
 دیش چو عنقا، مگس استاینکه دی

 کاروان است گل و الله بباغ                                           
 اش اسب و صبایش جرس استسبزه                                          

 ز گرفتاری من، عبرت گیر
 که سرانجام ھوی و ھوس است

 ما یھستی بیھودهحاصل                                          
 آه سردی است که نامش نفس است                                         

 چشم دید این ھمه و گوش شنید                  
 آنچه دیدیم و شنیدیم بس است                  
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 نخوانده فرق سر از پای، عزم کو کردیم
 نکرده پرسش چوگان، ھوای گو کردیم

 بکار خویش نپرداختیم، نوبت کار
 تمام عمر، نشستیم و گفتگو کردیم

 بوقت ھمت و سعی و عمل، ھوس راندیم                                             
 بروز کوشش و تدبیر، آرزو کردیم                                             

 عبث به چه نفتادیم، دیو آز و ھوی                                             
 ھر آنچه کرد، بدیدیم و ھمچو او کردیم                                             

 بسی مجاھده کردیم در طریق نفاق
 کردیم» جاھدوا«ببین چه بیھده تفسیر 

 چونان ز سفره ببردند، سفره گستردیم
 کردیم سبو یچو آب خشک شد، اندیشه

 اگر که نفس، بداندیش ما نبود چرا                                                
 ملول گشت، چو ما رسم و ره نکو کردیم                                               
 چو عھدنامه نوشتیم، اھرمن خندید                                               

 که اتحاد نبود، اینکه با عدو کردیم                                                
 ھزار مرتبه دریای چرخ، طوفان کرد

 از آن زمان که نشیمن درین کرو کردیم
 نه ھمچو غنچه، بدامان گلبنی خفتیم

 نه ھمچو سبزه، نشاطی بطرف جو کردیم
 چراغ عقل، نھفتیم شامگاه رحیل                                                  

 کردیم رو جھل، تاریک یاز آن بورطه                                                  
 عمر گم شده، اصال نسوختیم، ولیک ب                                                  
 چو سوزنی ز نخ افتاد، جستجو کردیم                                                  

 کس رفوش نکرد که فرصت، یبغیر جامه
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 ھزار جامه دریدند و ما رفو کردیم
 تباه شد دل از آلودگی و دم نزدیم
 ھمی بتن گرویدیم و شستشو کردیم

 سمند توسن افالک، راھوار نگشت                                                  
 به توسنیسش، چو یک چند تاخت، خو کردیم                                                 

 ز فرط آز، چو مردار خوار تیره درون                                                  
  ھماره بر سر این الشه، ھای و ھو کردیم                                                  

  
 

 شدیم، از دھان مسکینانچو زورمند 
 بجبر، لقمه ربودیم و در گلو کردیم

 ز رشوه، اسب خریدیم و خانه و ده و باغ
 باشک بیوه زنان، حفظ آبرو کردیم

 از آن ز شاخ حقایق، بما بری نرسید                        
 که ما ھمیشه حکایت ز رنگ و بو کردیم                        

  

  
  

  
  

 فروشی، ثروت اندوزیکی گوھر 
 بدست آورد الماسی دل افروز

 ای خردنھادش در میان کیسه                                              
 ببستش سخت و سوی مخزنش برد                                              

 درافکندش بصندوقی از آھن
 بشام اندر، نھفت آن روز روشن

 بر آن صندوق زد قفلی ز پوالد                                             
 باد یچراغ ایمن نمود، از فتنه                                             

 ز بند و بست، چون شد کیسه آگاه
 حساب کا رخود گم کرد ناگاه

 دچو مھر و اشتیاق گوھری دی                                             
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 ببالید و بسی خود را پسندید                                             
 نه تنھا بود و میانگاشت تنھاست

 پنداشت زیباستنه زیبا بود و می
 گمان کرد، از غرور و سرگرانی                                            
 بھر اوست رنج پاسبانیکه                                             

 بدان بیمایگی، گردن برافراشت
 ای داشتفروتن بود، گر سرمایه

 ز حرف نرخ و پیغام خریدار                                         
 بوزن و قدر خویش، افزود بسیار                                        

 بخود گفت این جھان افروزی از ماست
 ھر رمزی که اینجاست بنام ماست،

 نبود ار حکمتی در صحبت من                                          
 چه میکردم درین صندوق آھن                                          

 جمال و جاه ما، بسیار بودست
 عجب رنگی درین رخسار بودست

 ما فزون کردند ھر روز بھای                                             
 عجب رخشنده بود این بخت پیروز                                            

 مرا نقاد گردون قیمتی داد
 که بستندم چنین با قفل پوالد

 بدو الماس گفت، ای یار خودخواه                                          
 نه تنھائی، رفیقی ھست در راه                                          

 چه شد کاین چھر زیبا را ندیدی
 قرین ما شدی، ما را ندیدی

 چه نسبت با جواھر، ریسمان را                                          
 چه خویشی، ریسمان و آسمان را                                          

 نباشد خودپسندی را سرانجام
 ی دیبا نبافد با نخ خامکس

 اگر گوھر فروش، اینجا گذر داشت                                         
 نه بھر کیسه، از بھر گھر داشت                                          
 بمخزن، گر شبی چون و چرا رفت

 نه از بھر شما، از بھر ما رفت
 کان یتو مشتی پنبه، من پرورده                                        
 تو چون شب تیره، من صبح درخشان                                       
 چو در دامن گرفتی گوھری پاک
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 ترا بگرفت دست چرخ از خاک
 چو بر گیرند این پاکیزه گوھر                                       

 گشایند از تو بند و قفل از در                                        
 تو پنداری ره و رسم تو نیکوست
 ترا ھمسایه نیکو بود، ای دوست
 از آن معنی، نکردندت فراموش                                       
  آغوش که داری ھمچو من، جانی در                                      

  
 

 از آن کردند در کنجی نھانت
 که بسپردند گنجی شایگانت

 چو نقش من فتد زین پرده بیرون                                    
 شود کار تو نیز آنگه دگرگون                                     

                     
  
 ای ماند، نه سودینه اینجا مایه 

 ت، تار پودینه غیر از ریسمان
 به پیرامون من، دارند شب پاس                                           
 تو کرباسی، مرا خوانند الماس                                           

 نظر بازی نمود، آن یار دلجوی
 ترا برداشت، تا بیند مرا روی

 بگشود و ما گشتیم روشنترا                                           
 ترا بر بست و ما ماندیم ایمن                                          

 صفای تن، ز نور جان پاک است                  
 چو آن بیرون شد، این یک مشت خاک است                  
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 گه احرام، روز عید قربان
 نسانسخن میگفت با خود کعبه، زی

 که من، مرآت نور ذوالجاللم                                                 
 وصالم بزم یعروس پرده                                                 

 مرا دست خلیل الله برافراشت
 خداوندم عزیز و نامور داشت

 خاک یھیچ اندر خطهنباشد                                                
 مکانی ھمچو من، فرخنده و پاک                                               

 چو بزم من، بساط روشنی نیست
 چو ملک من، سرای ایمنی نیست

 داریم اخالص یبسی سرگشته                                              
 بسی قربانیان خاص داریم                                              

 اساس کشور ارشاد، از ماست
 بنای شوق را، بنیاد از ماست

 چراغ این ھمه پروانه، مائیم                                             
 خداوند جھان را خانه، مائیم                                            

 پرستشگاه ماه و اختر، اینجاست
 یقت را کتاب و دفتر، اینجاستحق

 در اینجا، بس شھان افسر نھادند                                          
 بسی گردن فرازان، سر نھادند                                          

 بسی گوھر، ز بام آویختندم
 بسی گنجینه، در پا ریختندم
 آزادگانیم یبصورت، قبله                                         

 بمعنی، حامی افتادگانیم                                         
 کتاب عشق را، جز یک ورق نیست
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 ای جز نام حق نیستدر آن ھم، نکته
 مقدس ھمتی، کاین بارگه ساخت                                         
 مبارک نیتی، کاین کار پرداخت                                         
 درین درگاه، ھر سنگ و گل و کاه

 خدا را سجده آرد، گاه و بیگاه
 میزنند اینجا، در و بام "انا الحق"                                       

  جسام و اجرامکنند، استایش می                                       
  
 

 در اینجا، عرشیان تسبیح خوانند
 سخن گویان معنی، بی زبانند

 بلندی را، کمال از درگه ماست                                        
 االمین، فرش ره ماستپر روح                                        

 در اینجا، رخصت تیغ آختن نیست
 تاختن نیستکسی را دست بر کس 

 نه دام است اندرین جانب، نه صیاد                                          
 شکار آسوده است و طائر آزاد                                           

 خوش آن استاد، کاین آب و گل آمیخت
 خوش آن معمار، کاین طرح نکو ریخت

 ام دوختخوش آن درزی، که زرین جامه                                        
 خوش آن بازارگان، کاین حله بفروخت                                        

 آوریھاستمرا، زین حال، بس نام
 بگردون بلندم، برتریھاست

 خندید دل آھسته، کای دوست بدو                                        
 ز نیکان، خود پسندیدن نه نیکوست                                         

 گل یچنان رانی سخن، زین توده
 دل یکه گوئی فارغی از کعبه

 ترا چیزی برون از آب و گل نیست                                          
 نند دل نیستای مامبارک کعبه                                          

 ترا گر ساخت ابراھیم آذر
 مرا بفراشت دست حی داور

 ترا گر آب و رنگ از خال و سنگ است                                        
 مرا از پرتو جان، آب و رنگ است                                        

 ترا گر گوھر و گنجینه دادند
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 مرا آرامگاه از سینه دادند
 ترا در عیدھا بوسند درگاه                                       
 مرا بازست در، ھرگاه و بیگاه                                       

 ای بنھاد بنیادترا گر بنده
 مرا معمار ھستی، کرد آباد

 ترا تاج ار ز چین و کشمر آرند                                       
  مرا تفسیری از ھر دفتر آرند                                       

  
 

 ز دیبا، گر ترا نقش و نگاریست
 مرا در ھر رگ، از خون جویباریست

 ای، ما تابناکیمتو جسم تیره                                       
 پاکیم تو از خاکی و ما از جان                                       

 ای ھست و صفائیترا گر مروه
 مرا ھم ھست تدبیری و رائی

 درینجا نیست شمعی جز رخ دوست                                      
 اوست یوگر ھست، انعکاس چھره                                      

 ترا گر دوستدارند اختر و ماه
 مرا یارند عشق و حسرت و آه

 ترا گر غرق در پیرایه کردند                                      
 مرا با عقل و جان، ھمسایه کردند                                      
 درین عزلتگه شوق، آشناھاست

 درین گمگشته کشتی، ناخداھاست
 بظاھر، ملک تن را پادشائیم                                       
  خدائیم خاص یبمعنی، خانه                                       

 درینجا رمز، رمز عشق بازی است 
 جز این نقشی، ھر نقشی مجازی است

 درین گرداب، قربانھاست ما را                                                  
 خون آلوده، پیکانھاست ما را ب                                                   

 تو، خون کشتگان دل ندیدی
 ازین دریا، به جز ساحل ندیدی

 دارد پاک دل یکسی کاو کعبه                                                 
 کجا ز آلودگیھا باک دارد                                                 

 چه محرابی است از دل با صفاتر
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 چه قندیلی است از جان روشناتر
 خوش آن کو جامه از دیبای جان کرد                                                
 خوش آن مرغی، کازین شاخ آشیان کرد                                                

 خوش آنکس، کز سر صدق و نیازی
 کند در سجدگاه دل، نمازی

 کسی بر مھتران، پروین، مھی داشت                                             
  که دل چون کعبه، زاالیش تھی داشت                                             

  
  

 موشکی را بمھر، مادر گفت
 که بسی گیر و دار در ره ماست

 بسته مرو سوی انبار، چشم                                                 
 ھا به پیش و قفاستکه نھان، فتنه                                                 

 تله و دام و بند بسیار است
 پرواستباک و چرخ، بیدھر بی

 ایست نکوتله مانند خانه                                                 
 دام، مانند گلشنی زیباست                                                 

 ای بسا رھنما که راھزن است
 ای بسا رنگ خوش، که جانفرساست

 زاھنین میله، گردکان مربای                                                  
 چنین لقمه، خون دل، نه غذاستکه                                                  

 ھر کجا مسکنی است، کاالئی است
 ایست، نان آنجاستھر کجا سفره

 است در پشت به محکمی یتله                                                 
 سراست میان است، فربھی یگربه                                                 

 نکشند آنچنان رو، که غافلت
 خنجر روزگار، خون پاالست

 ھر نشیمن، نه جای ھر شخصی است                                            
 ھر گذرگه، نه در خور ھر پاست                                            

 اثر خون، چو در رھی بینی
 پا در آن ره منه، که راه بالست

 چرخ یھرگز ایمن مشو، که حمله                                          
 گر ز امروز بگذرد، فرداست                                           

 وقت تاراج و دستبرد، شب است
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 روز، ھنگام خواب و نشو و نماست
 سر میفراز نزد شبرو دھر                                         

  که بسی قامت از جفاش، دوتاست                                          
 

 موشک آزرده گشت و گفت خموش
 عقل من، بیشتر ز عقل شماست

 خبرم ھست ز آفت گردون                                       
  ام که کجاستتله و دام، دیده                                       

  
 

 از فراز و نشیب، آگاھم
 میشناسم چه راه، راه خطاست

 ھر کسی جای خویش میداند                                            
 پند و اندرز دیگران بیجاست                                            

 این سخن گفت و شد ز النه برون
 نظری تند کرد، بر چپ و راست
 رنگین نو یدید در تله                                            

 گردکانی در آھنی پیداست                                            
 خردیھیچ آگه نشد ز بی

 کاندران سھمگین حصار، چھاست
 یا در آن روشنی، چه تاریکی است                                           

 یا در آن یکدلی، چه روی و ریاست                                          
 بانگ برداشت، کاین نشیمن پاک

 افزاستچه مبارک مکان روح
 تله گفتا، مایست در بیرون                                          
 بدرون آی، کاین سراچه تراست                                         
 اگرت زاد و توشه نیست، چه غم

 این خانه، پر ز توش و نواستزانکه 
 جای، تا کی کنی بزیر زمین                                            
 رونق زندگی ز آب و ھواست                                           

 اندرین خانه، بین رھزن نیست
 ھر چه ھست، ایمنی و صلح و صفاست
 نشنیدم بنا، چنین محکم                                             

 گر چه در دھر، صد ھزار بناست                                           
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 جای انده، درین مکان شادیست
 جای نان، اندرین سرا حلواست

 ستموش پرسید، این کمانک چی                                         
 تله خندید، کاین کمان قضاست                                         

 اندر آی و بچشم خویش بین
 ھاستھا، چه شعبدهکاندرین پرده

 موشک از شوق جست و شد بدرون                                      
  تا که او جست، بانگ در بر خاست                                    

  
 

 بھر خوردن، چو کرد گردن کج
 آھنی رفت و بر گلویش راست

 رفت سودی کند، زیان طلبید                                           
 خواست بر تن فزاید، از جان کاست                                          

 کودکی کاو ز پند و وعظ گریخت
 گر بچاه است، دم مزن که چراست

 رسم آزادگان چه میداند                                            
 بختی که پای بند ھوی ستتیره                                            

 خویش را دردمند آز مکن
 که نه ھر درد را امید دواست

 عزت از نفس دون مجو، پروین                                           
 کاین سیه رای، گمره و رسواست                                           
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 شمع بگریست گه سوز و گداز
 کاز چه پروانه ز من بیخبر است                                           

 بسوی من نگذشت، آنکه ھمی
 ھر برزن و کویش گذر است سوی                                          

 بسرش، فکر دو صد سودا بود
 عاشق آنست که بی پا و سر است                                          

 ایسوخته پر یگفت پروانه
 که ترا چشم، بایوان و در است                                           

 من بپای تو فکندم دل و جان
 روزم از روز تو، صد ره بتر است                                         

 پر خود سوختم و دم نزدم
 است پر پروانه، یگر چه پیرایه                                        

 کس ندانست که من میسوزم
 سوختن، ھیچ نگفتن، ھنر است                                       

 ا ز کجا خواھی دیدآتش م
 تو که بر آتش خویشت نظر است                                      

 به شرار تو، چه آب افشاند
 آنکه سر تا قدم، اندر شرر است                                      

 با تو میسوزم و میگردم خاک
 دگر است دگر از من، چه امید                                     
 پر پروانه ز یک شعله بسوخت
 مھلت شمع ز شب تا سحر است                                    
 سوی مرگ، از تو بسی پیشترم
 ھر نفس، آتش من بیشتر است                                   

 خویشتن دیدن و از خود گفتن                 
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 نظر است صفت مردم کوته                  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دی، مرغکی بمادر خود گفت، تا بچند
 ایمانیم ما ھمیشه بتاریک خانه

 من عمر خویش، چون تو نخواھم تباه کرد                                          
 ایدر سعی و رنج ساختن آشیانه                                          

 پرمآید مرا چو نوبت پرواز، بر 
 ایای و ز بامی بخانهسبزه از گل ب

 خندید مرغ زیرک و گفتش تو کودکی                                          
 ایکودک نگفت، جز سخن کودکانه                                          
 آگاه و آزموده توانی شد، آن زمان

 ایدانه و دامی یگه شوی ز فتنه
 زین آشیان ایمن خود، یادھا کنی                                          

 ایچون سازد از تو، حوادث نشانه                                           
 گردون، بر آن رھست که ھر دم زند رھی

 ایگیتی، بر آن سر است که جوید بھانه
 ، یکسره دام نوائب استباغ وجود                                          
 ایای شد و دولت، فسانهاقبال، قصه                                         

 پنھان، بھر فراز که بینی نشیبھاست
 ایمقدور نیست، خوشدلی جاودانه

 ای که وقت سحر، بر گلی چکدھر قطره                                         
 ایبحری بود، که نیستش اصال کرانه                                         

 بنگر، به بلبل از ستم باغبان چه رفت
 ایتا کرد سوی گل، نگه عاشقانه

 پرواز کن، ولی نه چنان دور ز آشیان                                       
 ایفکر و آرزوی جاھالنهمنمای                                       

 بین بر سر که چرخ و زمین جنگ میکنند
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 ایغیر از تو ھیچ نیست، تو اندر میانه
 ای نور دیده، از ھمه آفاق خوشتر است                                      

 ایآرامگاه النه و خواب شبانه                                       
 او را کنند رامھر کس که توسنی کند، 

 ایدر دست روزگار، بود تازیانه
 بسیار کس، ز پای در آورد اسب آز                                  
 ایآن را مگر نبود، لگام و دھانه                                  

  
  
  

 بچشم عجب، سوی کاه کرد کوه نگاه
 بخنده گفت، که کار تو شد ز جھل، تباه

 بلرزی، ز ھر نفس بپریز ھر نسیم 
 ھمیشه، روی تو زرد است و روزگار، سیاه

 مرا بچرخ برافراشت بردباری، سر                                               
 تو گه باوج سمائی و گاه در بن چاه                                               

 کسی بزرگ نگردد مگر ز کار بزرگ                                               
 گر از تو کار نیاید، زمانه را چه گناه                                               

 مرا نبرد ز جا ھیچ دست زور، ولیک
 ترا نه جای نشستن بود، نه ز خفتنگاه
 مرا ز رسم و ره نیک خویش، قدر فزود
 اهنه ای تو بیخبر، از ھیچ رسم و راه آگ
 گھر ز کان دل من، برند گوھریان                                               
 پلنگ و شیر، بسوی من آورند پناه                                               
 نه باک سلسله دارم، نه بیم آفت سیل                                              
 نه سیر مھر زبونم کند، نه گردش ماه                                              
 بنزد اھل خرد، سستی و سبکساریست

 در اوفتادن بیجا و جستن بیگاه
 بگفت، رھزن گیتی ره تو ھم بزند
 مخند خیره، بافتادگان ھر سر راه

 ناپایدار خویش ایمنمشو ز دولت                                             
 سوی تو نیز کشد شبرو سپھر، سپاه                                           
 قویتری ز تو، روزی ز پا در افکندت                                           
 یک دقیقه، ز من ھیچتر شوی ناگاه ب                                           
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 ھنر و فضل مردم خودبین چه حاصل از
 خوشم که ھیچم و ھمچون تو نیستم خودخواه

 گر از نسیم بترسم بخویش، ننگی نیست
 ای که بلرزد به پیش باد، گیاهشنیده

 تو، جاه خویش فزون کن باستواری و صبر                                          
 جز پر کاھی نیم، چه رتبت و جاه مرا که                                          
 خوش آن کسی که چو من، سر ز پا نمیداند                                          
  خوش آن تنی که نبردست ، بار کفش و کاله                                          

 
 چه شاھباز توانا، چه ماکیان ضعیف
 شوند جمله سرانجام، صید این روباه

 است ستم بر روزگار، یبنای محکمه
 قضا چو حکم نویسند، چه داوری، چه گواه

 چه فرق، گر تو گرانسنگ و ما سبکساریم                                                 
 چو تندباد حوادث و زد، چه کوه و چه کاه                                                 

 کسی ز روی حقیقت بلند شد، پروین                                                  
 که دست دیو ھوی شد ز دامنش کوتاه                                                  

  
  

  
  

 گه سوختن بزاری گفت، ھیمه  بخویش
 دریغ، مرا ریشه سوخت زین آذرکه ای                                                

 ھمیشه سر بفلک داشتیم در بستان
 کنون چه رفت که ما را نه ساق ماند و نه سر                                              
 خوش آنزمان که مرا نیز بود جایگھی
 میان الله ونسرین و سوسن و عبھر                                            

 ر سبز بتن بود، پیش از این ما راحری
 چه شد که جامه گسست و سیاه شد پیکر                                            

 من از کجا و فتادن بمطبخ دھقان
 مگر نبود در این قریه، ھیزم دیگر                                          
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 دھر یبوقت شیر، ز شیرم گرفت دایه
 نه با پدر نفسی زیستم، نه با مادر                                           

 عبث بباغ دمیدم که بار جور کشم
 بزیر چرخ تو گوئی نه جوی بود و نه جر                                           

 ز بیخ کنده شدیم این چنین بجور، از آنک
 ز تندباد حوادث، نداشتیم خبر                                           

 فکند بی سببی در تنور پیرزنم
 شوم ز خار و خسی نیز، عاقبت کمتر                                         

  
 ز دیده، خون چکدم ھر زمان ز آتش دل

 کسی نکرد چو من خیره، خون خویش ھدر                                        
 خاکستر از من مسکیننه دود ماند و نه 

 خوش آنکسیکه بگیتی ز خود گذاشت اثر                                           
 مرا بناز بپرورد باغبان روزی

 نگفت ھیچ بگوشم، حدیث فتنه و شر                                           
 چنان ز یاد زمان گذشته خرسندم

 بختی خود را نیمکنم باورکه تیره                                           
 م سنگسار، از آنکا نمود شبرو گیتی

 ترندید شاخی ازین شاخسار کوته                                            
 ندید ھیچ، بغیر از جفا و بد روزی
 گوھرھر آنکه ھمنفسش سفله بود و بد                                           

 چو پنبه، خوار بسوزد، چو نی بنالد زار
 کسیکه اخگر جانسوز را شود ھمسر                                          
 مرا چو نخل، بلندی و استقامت بود
 گنھم واژگونه گشت اخترچه شد که بی                                         

 چه اوفتاد که گردون ز پا درافکندم
 چه شد که از ھمه عالم بمن فتاد شرر                                     

 چه وقت سوز و گداز است، شاخ نورس را
 ایم که ما را کنند خاکسترچه کرده                                    

 بخنده گفت چنین، اخگری ز کنج تنور
 اغ، از چه رو ندادی برکه وقت حاصل ب                                     

 تقدیر یگنھم سوخت شعلهمگوی، بی
 ھمین گناه تو را بس، که نیستی بر ور                                    

 کنون که پرده از این راز، برگرفت سپھر
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 به آنکه ھر دو بگوئیم عیب یکدیگر                                     
 داشت غیر ستمز چون منی، چه توان چشم 

 ز ھمنشین جفا جو، گریختن خوشتر                                      
 نتوان گفت، دست و پای مبربه تیغ می

 نتوان گفت، میش و بره مدربگرگ می                                     
 من ار بدم، ز بداندیشی خود آگاھم

 ھزار خانه بسوزد ھم از یکی اخگر                                      
 ترا چه عادت زیبا و خصلت نیکوست

  من آتشم، ز من و زشت رائیم بگذر                                     
  
 

 سزای باغ نبودی تو، باغبان چه کند
 پسر چو ناخلف افتاد، چیست جرم پدر                                            

 کارشناسان، ترا چه دارد خوشخوشند 
 ھنرورند بزرگان، ترا چه بود ھنر                                             

 بلند گشتن تنھا بلندنامی نیست
 بمیوه نخل شد، ای دوست، برتر از عرعر                                          

 بطرف باغ، تھی دست و بی ھنر بودن
 برای تازه نھاالن، خسارتست و خطر                                         

 چو شاخه بار نیارد، چه برگ سبز و چه زرد
 چو چوب ھمسر آذر شود، چه خشک و چه تر                                         

 بکوی نیکدالن، نیست جز نکوئی راه
 کاخ ھنر، نیست غیر کوشش دربسوی                                           

 کسیکه داور کردارھای نیک و بد است
 بجز بدی، ندھد بدسرشت را کیفر                                             

 بدان صفت که توئی، نقش ھستیت بکشند
 تو صورتی و سپھر بلند، صورتگر                                              

 ی و پستی، آگاھیاگر ز رمز بلند
 تنت چگونه چنین فربه است و جان الغر                                          

 خبریاگر ز کار بد نیک خویش، بی
 بنگر جھان، روشن یدمی در آینه                                         

 خمید و زرد گشت سرسبز، یھزار شاخه
 ز سحربازی و ترفند گنبد اخضر                                          

 به روز حادثه، کار آگھان روشن رای
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 سپر سپھر، ینیفکنند ز ھر حمله                                          
 ز خون فاسد تو، تن مریض بود ھمی

 عجب مدار، رگی را زدند گر نشتر                                         
 نم ازین یم، ھزار خون دل استبھای ھر 

 نخورده باده کسی، رایگان ازین ساغر                                          
 برای معرفتی، جسم گشت ھمسر جان                       

 برای بوی خوشی، عود سوخت در مجمر                      
   

  
 کاشکی، وقت را شتاب نبود

 اب نبودفصل رحلت در این کت
 کاش، در بحر بیکران جھان

 نام طوفان و انقالب نبود
 مرغکان میپراند این گنجشک                                    
 نبود عقاب یگر که ھمسایه                                     

 ما ندیدیم و راه کج رفتیم                                      
 ور نه در راه، پیچ و تاب نبود                                      

 اینکه خواندیم شمع، نور نداشت
 اینکه در کوزه بود، آب نبود

 ھر چه کردیم ماه و سال، حساب
 کار ایام را حساب نبود

 ای نشناختغیر مردار، طعمه                                  
 طوطی چرخ، جز غراب نبود                                   

 ره دل زد زمانه، این دزدی                                    
 ھمچو دزدیدن ثیاب نبود                                     

 چو تھی گشت، پر نشد دیگر
 خم ھستی، خم شراب نبود

 منمای اھرمن به خود، یخانه
 پرسش دیو را جواب نبود

 سیاه چراست پیرت، یدوره                                
 نبود شباب یمگرت دوره                                 
 بس بگشت آسیای دھر، ولیک                                   

 ھیچ گندم در آسیاب نبود                                  
 نکشید آب، دلو ما زین چاه
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 در دست ما طناب نبودزانکه 
 پندار یبود تیشهگر نمی

 ملک معمور دل، خراب نبود
 زین منه، اسب آز را بر پشت                                   

 پای نیکان، درین رکاب نبود                                   
 تو، فریب سراب تن خوردی                                    

  در بیابان جان سراب نبود                                    
  
  

 ز اتش جھل، سوخت خرمن ما
 گنه برق و آفتاب نبود

 سال و مه رفت و ما ھمی خفتیم
 خواب ما مرگ بود، خواب نبود

  

  
  
  
  

 پیام داد سگ گله را، شبی گرگی
 بفرست، میھمان دارمکه صبحدم بره                                             

 مرا بخشم میاور، که گرگ بدخشم است
 درون تیره و دندان خون فشان دارم                                           
 جواب داد، مرا با تو آشنائی نیست
 که رھزنی تو و من نام پاسبان دارم                                           

 خواب، تن نپروردممن از برای خور و 
 ھمیشه جان به کف و سر بر آستان دارم                                          

 مرا گران بخریدند، تا بکار آیم
 نه آنکه کار چو شد سخت، سر گران دارم                                         

 مرا قالده بگردن بود، پالس به پشت
 چه انتظار ازین پیش، ز اسمان دارم                                        

 عنان نفس، ندادم چو غافالن از دست
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 کنون بدست توانا، دو صد عنان دارم                                        
 گرفتم آنکه فرستادم آنچه میخواھی

 ن دارمز خود چگونه چنین ننگ را نھا                                        
 گرگ یھراس نیست مرا ھیچگه ز حمله
 دارم جبان یھراس کم دلی بره                                        

 ھزار بار گریزاندمت به دره و کوه
 ھزارھا سخن، از عھد باستان دارم                                         

 شبان، بجرات و تدبیرم آفرینھا خواند
 رمدا آنزمان از سیمین، یمن این قالده                                        

 رفیق دزد نگردم بحیله و تلبیس
 که عمرھاست بکوی وفا مکان دارم                                          

  
 ام بیکاردرستکارم و ھرگز نمانده

 پاس کاروان دارمشبان گرم نبرد،                                         
 مرا نکشته، به آغل درون نخواھی شد

 دھان من نتوان دوخت، تا دھان دارم                                      
 جفای گرگ، مرا تازگی نداشت، ھنوز

 سه زخم کھنه به پھلو و پشت و ران دارم                                       
 برکندمدو سال پیش، بدندان دم تو 

 کنون ز گوش گذشتی، چنین گمان دارم                                      
 دکان کید، برو جای دیگری بگشای                      
 فروش نیست در آنجا که من دکان دارم                     

  
  
  
  
  

 شنیدستم یکی چوپان نادان
 ی وقت گشت گوسفندانبخفت                                      

 در آن ھمسایگی، گرگی سیه کار
 شدی ھمواره زان خفتن، خبردار                                      
 گرامی وقت را، فرصت شمردی

 گھی از گله کشتی، گاه بردی                                      
 دراز آن خواب و عمر گله کوتاه
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 ز خون ھر روز، رنگین آن چراگاه                                      
 ز پا افتادی، از زخم و گزندی

 ای، گه گوسفندیزمانی بره                                     
 بغفلت رفت زینسان روزگاری
 نشد در کار، تدبیر و شماری                                    

 شبان را دیو خواب افکنده در دام
 بدام افتند مستان، کام ناکام                                    

 ز آغل گله را تا دشت بردی
 سپردی گرگش یبچنگ حیله                                   

 نه آگه بود از رسم شبانی
 نه میدانست شرط پاسبانی                                     
 دچو عمری گرگ بد دل، گله ران

 دگر زان گله، چوپان را چه ماند                                       
 چو گرگ از گله ھر شام و سحر کاست

 شبان از خواب بی ھنگام برخاست                                      
 بکردار عسس، کوشید یک چند

 ر بندفکند آن دزد را، یکروز د                                      
 چنانش کوفت سخت و سخت بر بست

 که پشت و گردن و پھلوش بشکست                                      
 بوقت کار، باید کرد تدبیر

 چه تدبیری، چو وقت کار شد دیر                                     
 بگفت، ای تیره روز آزمندی

 گرگ بس شبان و گوسفندیتو                                      
 بدینسان داد پاسخ، گرگ ناالن
 نه چوپانی تو، نام تست چوپان                                     

 نشاید وقت بیداری غنودن
 شبان بودن، ز گرگ آگه نبودن                                    

 شبانی باید، ای مسکین، شبان را
 توان شب نخفتن، پاسبان را                                    

 ای راند، شبان استنه ھر کو گله
 نه ھر کو چشم دارد، پاسبان است                                   

 تو، عیب کار خویش از خود نھفتی
 بھنگام چرای گله، خفتی                                    

 شدی پست، این نه آئین بزرگی است
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 ندانستی که کار گرگ، گرگی است                                    
 تو خفتی، کار از آن گردید دشوار

 نشاید کرد با یکدست، ده کار                                      
 چرا امروز پشت من شکستی

 کجا بود آن زمان این چوبدستی                                    
 یستند از گرگ، ایمنشبانان ن

 تو وارون بخت، ایمن بودی از من                                    
 نخسبد ھیچ صاحب خانه آرام
 چو در نامحکم و کوته بود بام                                    
 شبانان، آنقدر پرسند و پویند

 ا، باز جویندای رکه تا گمگشته                                     
 من از تدبیر و رای خانمانسوز

 ام روزدر آغلھا بسی شب کرده                                        
 چه غم گر شد مرا ھنگام مردن

 پس از صد گوسفند و بره خوردن                                        
 مرا چنگال، روزی خون بسی ریخت

 به گردنھا و شریانھا در آویخت                                          
 بعمری شد ز خون آشامیم رنگ

 بطرف مرغزاران، سبزه و سنگ                                           
 بسی گوساله را پھلو فشردم

 بسی بزغاله را از گله بردم                                         
 مانماگر صد سال در زنجیر 

 نخستین روز آزادی، ھمانم                                          
 شبان فارغ از گرگ بداندیش

 خویش یبود فرجام، گرگ گله                                       
 کنون دیگر نه وقت انتقام است
 که کار گله و چوپان، تمام است                                     
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 پیرمردی، مفلس و برگشته بخت
 روزگاری داشت ناھموار و سخت
 ھم پسر، ھم دخترش بیمار بود

 ھم بالی فقر و ھم تیمار بود
 این، دوا میخواستی، آن یک پزشک                                      
 این، غذایش آه بودی، آن سرشک                                      
 این، عسل میخواست، آن یک شوربا                                      
 این، لحافش پاره بود، آن یک قبا                                      

 روزھا میرفت بر بازار و کوی
 نان طلب میکرد و میبرد آبروی

 دست بر ھر خودپرستی میگشود
  تا پشیزی بر پشیزی میفزود

 ھر امیری را، روان میشد ز پی                                        
 تا مگر پیراھنی، بخشد به وی                                         

 شب، بسوی خانه میمد زبون                                           
 و تھی، دل پر ز خونقالب از نیر                                          

 روز، سائل بود و شب بیمار دار
 روز از مردم، شب از خود شرمسار

 صبحگاھی رفت و از اھل کرم
 کس ندادش نه پشیز و نه درم

 از دری میرفت حیران بر دری                                           
 پائی، نه سریرھنورد، اما نه                                            

 ناشمرده، برزن و کوئی نماند                                            
 دیگرش پای تکاپوئی نماند                                            
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 درھمی در دست و در دامن نداشت
 ساز و برگ خانه برگشتن نداشت

 رفت سوی آسیا ھنگام شام
 جامگندمش بخشید دھقان یک دو 

 زد گره در دامن آن گندم، فقیر                                             
 شد روان و گفت کای حی قدیر                                              
 گر تو پیش آری بفضل خویش دست                                              

  برگشائی ھر گره کایام بست                                               
  
 

 چون کنم، یارب، در این فصل شتا
 من علیل و کودکانم ناشتا

 میخرید این گندم ار یک جای کس
 ھم عسل زان میخریدم، ھم عدس

 آن عدس، در شوربا میریختم                                              
 آمیختموان عسل، با آب می                                              

 درد اگر باشد یکی، دارو یکی است                                               
 جان فدای آنکه درد او یکی است                                               

 ای، از ھر قبیلبس گره بگشوده
 ن گره را نیز بگشا، ای جلیلای

 پیمود راهاین دعا میکرد و می
  ناگه افتادش به پیش پا، نگاه

 دید گفتارش فساد انگیخته                                                 
 وان گره بگشوده، گندم ریخته                                                  

 بانگ بر زد، کای خدای دادگر                                                   
 چون تو دانائی، نمیداند مگر                                                    

 سالھا نرد خدائی باختی
 این گره را زان گره نشناختی

 این چه کار است، ای خدای شھر و ده
 را زان گره فرقھا بود این گره

 ایبیند، چو تو بینندهچون نمی                                                  
 ایکاین گره را برگشاید، بنده                                                   

 تا که بر دست تو دادم کار را                                                    
 ناشتا بگذاشتی بیمار را                                                    
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 ھر چه در غربال دیدی، بیختی
 ھم عسل، ھم شوربا را ریختی

 من ترا کی گفتم، ای یار عزیز 
 کاین گره بگشای و گندم را بریز 

 گفتم، ای خدایابلھی کردم که                                                       
 گر توانی این گره را برگشای                                                       
 آن گره را چون نیارستی گشود                                                       
  ه بوداین گره بگشودنت، دیگر چ                                                       

  
 

 من خداوندی ندیدم زین نمط
 یک گره بگشودی و آنھم غلط

 الغرض، برگشت مسکین دردناک
 تا مگر برچیند آن گندم ز خاک

 چون برای جستجو خم کرد سر                                                   
 ھمیان زردید افتاده یکی                                                    

 سجده کرد و گفت کای رب ودود                                                    
 من چه دانستم ترا حکمت چه بود                                                    

  
 ھر بالئی کز تو آید، رحمتی است 

 ھر که را فقری دھی، آن دولتی است
 ایهتو بسی زاندیشه برتر بود

 ایھر چه فرمان است، خود فرموده
 زان بتاریکی گذاری بنده را                                                      
 تا ببیند آن رخ تابنده را                                                       
 زان بر ھر رگ و بندم زنند تیشه،                                                       

  تا که با لطف تو، پیوندم زنند                                                        
 گر کسی را از تو دردی شد نصیب
 ھم، سرانجامش تو گردیدی طبیب

 ھر که مسکین و پریشان تو بود
 خود نمیدانست و مھمان تو بود

 رزق زان معنی ندادندم خسان                                                       
 تا ترا دانم پناه بیکسان                                                        
 ناتوانی زان دھی بر تندرست                                                        
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 تا بداند کآنچه دارد زان تست                                                        
 زان به درھا بردی این درویش را

 تا که بشناسد خدای خویش را
 اندرین پستی، قضایم زان فکند

 تا تو را جویم، تو را خوانم بلند
 روی نیاز من به مردم داشتم                                                     
 گرچه روز و شب در حق بود باز                                                     
 من بسی دیدم خداوندان مال                                                     
 تو کریمی، ای خدای ذوالجالل                                                     

  
  

 دونان، چو افتادم ز پای بر در
 ھم تو دستم را گرفتی، ای خدای

 گندمم را ریختی، تا زر دھی
 ام بردی، تا که گوھر دھیرشته

 در تو، پروین، نیست فکر و عقل و ھوش                        
  افتد ز جوشورنه دیگ حق نمی                        

  
  

 
  

 ای بر برگ گلباغبانی، قطره
 دید و گفت این چھره جای اشک نیست                                     

 امام تا زادهگفت، من خندیده
 دوش، بر خندیدنم بلبل گریست                                    
 من، ھمی خندم برسم روزگار

 کاین چه ناھمواری و ناراستیست                                    
 است روشن حکایت را، ما یخنده

 چیست ز ندانستم بلبل، یگریه                                    
 ایمایم و رفتهای خوش بودهلحظه

 آنکه عمر جاودانی داشت، کیست                                    
 ایمن اگر یک روزه، تو صد ساله
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 ھستیم، گر یک یا دویسترفتنی                                   
 درس عبرت خواند از اوراق من

 ھر که سوی من، بفکرت بنگریست                                  
 خرمم، با آنکه خارم ھمسر است

 آشنا شد با حوادث، ھر که زیست                                 
 نیست گل را، فرصت بیم و امید

 زانکه ھست امروز و دیگر روز نیست                                 

  
 به گربه گفت ز راه عتاب، شیر ژیان

 ام چو تو ھیچ آفریده، سرگردانندیده
 خیال پستی و دزدی، تو را برد ھمه روز                                           
 دھقان یبسوی مطبخ شه، یا به کلبه                                           

 گیپا بری بیچارگان، یگھی ز کاسه
 نان ربائی درماندگان، یگھی ز سفره

 زن ناھارز ترکتازی تو، مانده بیوه                                           
 سازی تو، گشته مطبخی ناالنز حیله                                           

 ھیچچرا زنی ره خلق، ای سیه دل، از پی 
 چه پر کنی شکم، ای خودپرست، چون انبان

 برای خوردن کشک، از چه کوزه میشکنی                                            
 قضا به پیرزن آنرا فروختست گران                                             
 بزخم قلب فقیران، چه کس نھد مرھم

 انوگر برند خسارت، چه کس دھد تاو
 مکن سیاه، سر و گوش و دم ز تابه و دیگ                                           
 سیاھی سر و گوش، از سیھدلیست نشان                                           

 زارع ینه ماست مانده ز آزت بخانه
 چوپان ینه شیر مانده ز جورت، بکاسه

 گھت ز گوش چکانند خون و گاه از دم                                            
 شبی ز سگ رسدت فتنه، روزی از دربان                                            

 ایشده کودکان دست یتو از چه، ملعبه
 بچشم من نشود ھیچکس ز بیم، عنان
 گانی کنبیا به بیشه و آزاد زند                                            
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 برای خوردن و خوش زیستن، مکش وجدان                                            
 شکارگاه، بسی ھست و صید خفته بسی

 بشرط آنکه کنی تیز، پنجه و دندان
 مرا فریب ندادست، ھیچ شب گردون                                            

 مرا زبون ننمودست، ھیچ روز انسان                                             
 مرا دلیری و کارآگھی، بزرگی داد

 به رای پیر، توانیم داشت بخت جوان
 ای نفکندست ھیچگاه بدامزمانه                                            

  ام ننمودست ھیچ تیر و کماننشانه                                            
  
 

 چو راه بینی و رھرو، تو نیز پیشتر آی
 چو ھست گوی سعادت، تو ھم بزن چوگان

 شنید گربه نصیحت ز شیر و کرد سفر                                                   
 تھی و تیره، مکاننمود در دل غاری                                                    

 گھی چو شیر بغرید و بر زمین زد دم
 برای تجربه، گاھی بگوش داد تکان

 بخویش گفت، کنون کز نژاد شیرانم                                                
 نه شھر، وادی و صحرا بود مرا شایان                                                

 نگاه وقت حمله، چنینبرون جھم ز کمی
 فرو برم بتن خصم، چنگ تیز چنان

 نبود آگھیم پیش از این، که من چه کسم                                                 
 بوقت کار، توان کرد این خطا جبران                                                 

 چو شد ز رنگ شب، آن دشت ھولناک سیاه
 وحشت و اندیشه، گربه را ترسان نمود

 تنش بلرزه فتاد از صدای گرگ و شغال                                                 
 دلش چو مرغ تپید، از خزیدن ثعبان                                                 
 گھی درخت در افتاد و گاه سنگ شکست

 طوفان یز تند باد حوادث، ز فتنه
 ز بیم، چشم زحل خون ناب ریخت بخاک                                                 
 نرخشا یچو شاخ بلرزید زھره                                                 

 در تنور نھادند و شمع مطبخ مرد
 طلوع کرد مه و ماند در فلک حیران

 شبان چو خفت، برآمد ببام آغل گرگ                                                 
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 چنین زنند ره خفتگان شب، دزدان                                                 
 ای جرسیای، کرد نالهگذشت قافله

 بدست راھزنی، گشت رھروی عریان
 خوردن انگور شغال پیر، بامید                                                   
 بجست بر سر دیوار کوته بستان                                                   

 قان به پشت خیک پنیردھ یخزید گربه
 زدند تا که در انبار، موشکان جوالن

 ز کنج مطبخ تاریک، خاست غوغائی                                              
 مگر که روبھکی برد، مرغکی بریان                                               

  
  

 پلنگ گرسنه آمد ز کوھسار بزیر
 بسوی غار شد اندر ھوای طعمه، روان

 بیم ز و پا صدای مسکین یشنید گربه                                                
 جست که بگریزد و شود پنھانز جای                                                 

 خویش یز فرط خوف، فراموش کرد گفته
 که کار باید و نیرو، نه دعوی و عنوان

 اش پای رفتن ماندنه ره شناخت، نه                                                
 تواننه چشم داشت فروغ و نه پنجه داشت                                                 

 نمود آرزوی شھر و در امید فرار
 نگران شد غار سقف یدمی بروزنه

 گذشت گربگی و روزگار شیری شد                                                 
 ولیک شیر شدن، گربه را نبود آسان                                                  

 بناگھان ز کمینگاه خویش، جست پلنگ
 به ران گربه فرو برد چنگ خون افشان

 گفت ناالن صید صیاد، یبزیر پنجه                                                  
 بدین طریق بمیرند مردم نادان                                                  

 بشھر، گربه و در کوھسار شیر شدم
 جانخیال بیھده بین، باختم درین ره 

 ز خودپرستی و آزم چنین شد آخر، کار                                                
 بنای سست بریزد، چو سخت شد باران                                                

 گرفتم آنکه بصورت بشیر میمانم
 ندارم آن دل و نیرو، ھمین بسم نقصان

 بلند شاخه، بدست بلند میوه دھد                                               
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 چرا که با نظر پست، برتری نتوان                                               
 حدیث نور تجلی، بنزد شمع مگوی

 نه ھر که داشت عصا، بود موسی عمران
 بنا کنی روزیبدان خیال که قصری                                               

 ویران مکن خود آباد یبه تیشه، کلبه                                               
 چراغ فکر، دھد چشم عقل را پرتو
 طبیب عقل ، کند درد آز را درمان

 ببین ز دست چکار آیدت، ھمان میکن                                             
 مباش ھمچو دھل، خودنما و ھیچ میان                                             

  
  

 بھل که کان ھوی را نیافت کس گوھر
 مرو، که راه ھوس را نیافت کس پایان
 چگونه رام کنی توسن حوادث را                                               

 نتوانی نگاھداشت عنان تو، خویش را                                                
 منه، گرت بصری ھست، پای در آتش                    
 مزن، گرت خردی ھست، مشت بر سندان                   

  

  
  
  
  
  

 کاینھمه خار بگرد تو چراست                  بلبلی گفت سحر با گل سرخ
 خار خطاستھمنشین بودن با                    گل خشبوی و نکوئی چو ترا

 ھر که نزدیک تو آید، رسواست           ھر که پیوند تو جوید، خوار است
 بسر کوی تو، ھر شب غوغاست         حاجب قصر تو، ھر روز خسی است

 خار دیدیم ھمی از چپ و راست                    ما تو را سیر ندیدیم دمی
 س و وثاق تو کجاستخلوت ان                عاشقان، در ھمه جا ننشینند

 ھمنشین تو، عجب بی سر و پاست             خار، گاھم سر و گه پای بخسب
 خار در مھد تو، در نشو و نماست                  گل سرخی و نپرسی که چرا
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 زانکه یکره خوش و یکدم زیباست                   گفت، زیبائی گل را مستای
 آن صفائی که نماند، چه صفا است   استآن خوشی کز تو گریزد، چه خوشی 

 چمن و باغ، بفرمان قضا است               ناگریز است گل از صحبت خار
 گل سرخی که دو شب ماند، گیاست                   ما شکفتیم که پژمرده شویم
 این گل تازه که محبوب شماست                    عاقبت، خوارتر از خار شود

 باغ تحقیق ازین باغ، جداست          که ھمواره خوش است رو، گلی جوی
 ز دکان دگری باید خواست                  را بیغش یاین چنین خواسته

 ذات حق، بی خلل و بی ھمتاست                   ما چو رفتیم، گل دیگر ھست
 ھمه را، راه بدریای فناست             ھمه را کشتی نسیان، کشتی است

 پرواستچه توان کرد، فلک بی          توان داشت جز این، چشم ز دھر چه
 که ز وزن ھمه کس، خواھد کاست                       ز ترازوی قضا، شکوه مکن

 لیک با اینھمه، خود ناپیداست                  ره آن پوی که پیدایش ازوست
 را نیز درین باغ، بھاست خار                 نتوان گفت که خار از چه دمید
 ھر چه را خواجه روا دید، رواست                 چرخ، با ھر که نشاندت بنشین

  حق تعالی و تقدس، تنھاست                نیست تنھائی یبنده، شایسته
 وانچه برجاست، شبه یا میناست                  گھر معدن مقصود، یکی است
 دولتی جوی، که بیچون و چراست            است خلوتی خواه، کاز اغیار تھی

 ھر گلی، علت و عیبی دارد                               
  گل بی علت و بی عیب، خداست                               

  

  
  
  

 صبحدم، صاحبدلی در گلشنی
 شد روان بھر نظاره کردنی

 دید گلھای سپید و سرخ و زرد
 ریحان و وردیاسمین و خیری و 

 ھابر لب جوھا، دمیده الله                                             
 ھابر گل و سوسن، چکیده ژاله                                             
 ھر تنی، روشنتر از جانی شده                                             

 ھر گل سرخی، گلستانی شده                                              
 برگ گل، شاداب و شبنم تابناک
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 ھر دو از آالیش پندار، پاک
 گوئی آن صاحبنظر، رائی نداشت

 فکرت و شوق تماشائی نداشت
 نه سوی زیبا رخی میکرد روی                                          
 ای میکرد بوینه گلی، نه غنچه                                          
 ھر طرف گل بود، آنجا وقت گشت                                          

 جمله را میدید، اما میگذشت                                           
 در صف گلھا، بدید او ناگھان

 ه نھانای گشتکه گل پژمرده
 دور افتاده ز بزم یارھا

 خوی کرده با جفای خارھا
 یکنفس بشکفته، یک دم زیسته                                      
 صبحدم، شبنم بر او بگریسته                                      
 رونقش بشکسته چرخ کوژ پشت                                      

 زشت گشته، بر نکویان کرده پشت                                      
 الغرض، صاحبدل روشن روان

 آن گل پژمرده چید و شد روان
 جمله خندیدند گلھای دگر
 نظرکه نبودی عارف و صاحب

 گریزین ھمه زیبائی و جلوه                                         
 یک گل پژمرده با خود میبری                                         

 این معما را ندانستیم چیست                                          
 وینکه بر ما برتری دادیش کیست                                           

 گفت، گل در بوستان بسیار بود
 ای در کار بودلیک، ما را نکته

 فتیما از آن معنیش چیدیم، ای 
 که نچیند کس، گل پژمرده را

 کردم این افتاده زان ره جستجوی                                         
 که بگردانند از افتاده، روی                                         
 زان ببردیم این گل بی آب و رنگ                                         

 که زمانه عرصه بر وی تنگ                                          
 وقت این گل میرود حالی ز دست
 دیگران را تا شبانگه وقت ھست
 من ببوئیدنش، زان کردم ھوس
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 کاین چنین گل را نبوید ھیچ کس
 دی شکفت از گلبن و امروز شد                                           
 ای عجب، امروزھا دیروز شد                                           
 عمر، چون اوراق بی شیرازه بود                                           
 این گل پژمرده، دیشب تازه بود                                          

 چون خریداران، گرفتیمش بدست
 ارش شکستزانکه چرخ پیر، باز

 چونکه گلھای دگر زیباترند
 ھم نظربازان بر آن بگذرند

 خلق را باشد ھوای رنگ و بو                        
 کس نپرسد، کان گل پژمرده کو                        

 نھفت چھره گلی زیر برگ و بلبل گفت
 ایمشادمان شده مپوش روی، بروی تو                                              

 مسوز زاتش ھجران، ھزار دستان را
 ایمبکوی عشق تو عمری است داستان شده                                             

 گیری و پرھیزجواب داد، کازین گوشه
 ایمعجب مدار، که از چشم تو بد نھان شده                                             

 وادث، وجود ایمن نیستز دستبرد ح
 ایمایم و بر این گنج، پاسبان شدهنشسته                                             

 کنی و خنده میکند گلزارتو گریه می
 ایمازین گریستن و خنده، بد گمان شده                                            

 مجال بستن عھدی بما نداد سپھر
 ایمسحر، شکفته و ھنگام شب خزان شده                                          

 ما لطافت و زیبائی یمباش فتنه
 ایمچرا که نامزد باد مھرگان شده                                         
 نسیم صبحگھی، تا نقاب ما بدرید
 ایمشکوه ز گیتی، ھمه دھان شدهبرای                                          

 بکاست آنکه سبکسار شد، ز قیمت خویش
 ایمازین معامله ترسیده و گران شده                                         
 دو روزه بود، ھوسرانی نظربازان
 ایمھمین بس است، که منظور باغبان شده                                      
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 بطرف گلشنی، در نوبھاری
 گلی خودرو، دمید از جو کناری
 درخشنده، چو اندر درج گوھر
 فروزنده، چو بر افالک اختر

 بدو گل گفت، کای شوخ سبکسار                                     
 بجوی و جر، گل خودروست بسیار                                     
 تو در ھر جا که بنشینی، گیاھی                                     

 بھر راھی که روئی، خار راھی                                      
 دانان بی شمارنددر اینجا، نکته

 شما را در شمار ما نیارند
 بسوی چون توئی، خوبان نبینند

 وگر روزی ببینندت، نچینند
 شود گر باغبان، آگاه ازین کار                                       

 کند کار ترا ایام، دشوار                                        
 شرار کیفرت، دامن بگیرد                                        
 وبال ھستیت، گردن بگیرد                                        

 ت، خواه ناخواهز گلشن بر کنند
 کنندت پایمال، اندر گذرگاه

 بدین بی رنگی و پستی و زشتی
 چرا اندر ردیف ما نشستی

 بگفتا نام ھر کس در شماری است                                         
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 مرا نیز اندرین ملک، اعتباری است                                         
 کس کاین نقش بر گل مینگارد                                          

 حساب خار و خس را نیز دارد                                          
 ترا گر باغبانی بود چاالک
 مرا ھم باغبانی کرد افالک

 ترا گر کرد استاد آبیاری
 مرا ھم آب داد ابر بھاری

 گر چه رونق بیشتر بودشما را                                      
 سوی ما نیز، گردون را نظر بود                                     
 چه ترسانی ز آسیب شرارم                                     
 چه کردم تا بسوزد روزگارم                                     

  
  

 چه بودستیم جز خواب و خیالی
 وبالی که گیرد گردن ما را

 ای نیستمرا در باغ، محکم ریشه
 ای نیستام، اندیشهز داس و تیشه

 بگامی میتوان بنیاد ما کند                                               
 بھی میتوان از ھم پراکند                                                

 جمال ھر گلی، در جلوه و پوست                                               
 چه فرق، ار نو گلی پاکیزه، خودروست                                               
 چه دانستی که ما را رنگ و بو نیست

 که میگوید گل خودرو، نکونیست
 دمیدم تا بدانیدم که ھستم
 فتادم تا نگوئی خودپرستم
 مپنداری که کار دھر، بازیست                                         

 مرا این اوفتادن، سرفرازیست                                         
 بھر مھدم که خواباندند خفتم                                         
 ز ھر مرزی که گفتندم، شکفتم                                         

 نم بشویدنشستم، تا رخم شب
 نسیم صبحگاھانم ببوید

 درین بی رنگ و بوئی، رنگ و بوھاست
 درین دفتر، ز خلقت گفتگوھاست

 سزد گر سرو و گل، بر ما بخندند                                          
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 ایم، ایشان بلندندکه ما افتاده                                           
 بیاد من، کسی تخمی نیفشاند                                          

 کشاورز سپھرم با تو بنشاند                                           
 مرا با گل، خیال ھمسری نیست

 آوری نیستھوای نخوت و نام
 اگر چه گلشن ما، دشت و صحراست

 ایم، آنجا مصفاستز ھر جا رسته
 ز من، زین بیش کس خوبی نخواھد                                        
 گل خودرو، ز قدر گل نکاھد                                        
 گرفتم جلوه و رنگی و تابی                                         
  یو آفتابز بارانی و باد                                          

 گلی زیبا شدم در باغ ایام                          
  چه میدانم، چه خواھم شد سرانجام                         

 گل سرخ، روزی ز گرما فسرد
 فروزنده خورشید، رنگش ببرد

 در آن دم که پژمرد و بیمار گشت
 یکی ابر خرد، از سرش میگذشت

 چو گل دید آن ابر را رھسپار                                                
 قراربرآورد فریاد و شد بی                                                
 که، ای روح بخشنده، لختی درنگ                                                
 از چھر، رنگ مرا برد بی آبی                                                

 مرا بود دشمن، فروزنده مھر
 وگر نه چرا کاست رنگم ز چھر

 ھمه زیورم را بیکبار برد
 بجورم ز دامان گلزار برد

 ای را که دیروز دوختھمان جامه                                               
 ز و سوختدر آتش درافکند امرو                                              
 گسست را ھستیم یچرا رشته                                              
 ام را ز گلبن شکستچرا ساقه                                              

 گسست و ندانست این رشته چیست
 بکشت و نپرسید این کشته کیست

 جھان بود خوشبوی از بوی من
 روی منگلستان، ھمه روشن از 

 مرا دوش، مھتاب بوئید و رفت                                             
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 فرشته، سحرگاه بوسید و رفت                                             
 صبا ھمچو طفلم در آغوش کرد                                             

 ز ژاله، مرا گوھر گوش کرد                                             
 ھمان بلبل، آن دوستدار عزیز

 که بودش بدامان من، خفت و خیز
 چو محبوب خود را سیه روز دید

 ز گلشن، بیکبارگی پا کشید
 مرا بود دیھیم سرخی بسر                                              
 ترپاکیزه صبح، یز پیرایه                                              
 بدینگونه چون تیره شد بخت من                                              
  ربودند آرایش تخت من                                              

  
 

 نمیسوختم گر، ز گرما و رنج
 از دست گنج نمیدادم، ای دوست،

 مرا روح بخش چمن بود نام
 ندیده خوشی، فرصتم شد تمام

 گرم پرتو و رنگ، بر جای بود                                             
 ای بس دالرای بودمرا چھره                                             
 م عروسان بسر میزدندچو تاج                                             
 ام، بر کمر میزدندچو پیرایه                                            

 بیکباره از دوستداران من
 زمانه تھی کرد این انجمن

 ن راھم، امروز کس دوست نیستآ از
 که کاھیده شد مغز و جز پوست نیست

 روی از تو، چرخ دنیچو برتافت                                           
 ھمه دوستیھا شود دشمنی                                          

 ای جود کنتوانا توئی، قطره                                           
 مرا نیز شاداب و خشنود کن                                          

 که تا بار دیگر، جوانی کنم
 ، شادمانی کنمز غم وارھم

 بدو گفت ابر، ای خداوند ناز
 بکن کوته، این داستان دراز

 ھمین لحظه باز آیم از مرغزار                                        
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 نثارت کنم لؤلؤ شاھوار                                        
 یبا شویگر این یک نفس را شک                                        
 دگر باره شاداب و زیبا شوی                                       

 دھم گوشوارت ز در خوشاب
 روان سازم از ھر طرف، جوی آب

 بگیرد خوشی، جای پژمردگی
 نه اندیشه ماند، نه افسردگی

 کنم خاطرت را ز تشویش، پاک                                      
 فرو شویم از چھر زیبات خاک                                     

 است زندگی یز من ھر نمی، چشمه                                     
 سیاھیم بھر فروزندگی است                                     

  
  

 نشاط جوانی ز سر بخشمت
 صفا و فروغ دگر بخشمت

 شود بلبل آگاه زین داستان
 سر بر این آستاندگر ره، نھد 

 در اقلیم خود، باز شاھی کنی                                           
 گری، ھر چه خواھی کنیبجلوه                                           
 بدین گونه چون داد پند و نوید                                           

 ناپدید بوستان یشد از صفحه                                            
 ھمی تافت بر گل خور تابناک

 نشانیدش آخر بدامان خاک
 سیه گشت آن چھره از آفتاب

 نه شبنم رسید و نه یک قطره آب
 چنانش سر و ساق، در ھم فشرد                                            

 که یکباره بشکست و افتاد و مرد                                            
 اش رونق و رنگ رفتز رخساره                                            
 بگیتی بخندید و دلتنگ رفت                                            

 ره و رسم گردون، دل آزردنست
 شکفته شدن، بھر پژمردنست

 چو باز آمد آن ابر گوھرفشان
 گمشده، جست نام و نشان ازان

 شکسته گلی دید بی رنگ و بوی                                          
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 ھمه انتظار و ھمه آرزوی                                          
 ھمی شست رویش، بروشن سرشک                                         
 چه دارو دھد مردگان را پزشک                                         

 بسی ریخت در کام آن تشنه آب
 بسی قصه گفت و نیامد جواب

 زار زار ینخندید زان گریه
 نیاویخت از گوش، آن گوشوار

 ننوشید یک قطره زان آب پاک                                         
 نگشت آن تن سوخته، تابناک                                         

 ز امیدھا، جز خیالی نماند                                          
 ھا جز ماللی نماندز اندیشه                                          

  
  

 چو اندر سبوی تو، باقی است آب
 تاببشکرانه، از تشنگان رخ م
 بزردگان، مومیائی فرست

 گه تیرگی، روشنائی فرست
 چو رنجور بینی، دوائیش ده                                           
 چو بی توشه یابی، نوائیش ده                                          
 ھمیشه تو را توش این راه نیست                                          

 برو، تا که تاریک و بیگاه نیست                                           
  
  
  

  
  
  
  
  

 در باغ، وقت صبح چنین گفت گل به خار
 کز خویش، ھیچ نایدت ای زشت روی عار
 است سوسن و ریحان و گل یگلزار، خانه                                                
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 زارآن به که خار، جای گزیند به شوره                                                
 پژمرده خاطر است و سرافکنده و نژند
 در باغ، ھر که را نبود رنگ و بو و بار

 با من ترا چه دعوی مھر است و ھمسری                                                
 ناچیزی توام، ھمه جا کرد شرمسار                                                

 در صحبت تو، پاک مرا تار و پود سوخت
 شاد آن گلی، که خار و خسش نیست در جوار

 گه دست میخراشی و گه جامه میدری                                               
 با چون توئی، چگونه توان بود سازگار                                               

 ھیچ نیست تو در من، یپاکی و تاب چھره
 با آنکه باغبان منت بوده آبیار

 زندشبنم، ھماره بر ورقم بوسه می                                               
 ابرم بسر، ھمیشه گھر میکند نثار                                               

 در زیر پا نھند ترا رھروان ولیک
 ما را بسر زنند، عروسان گلعذار

  
 دل گر نمیگدازی و نیش ار نمیزنی                                               
 ر کس کند فرارموجبی، چرا ز تو ھبی                                               

 ایخندید خار و گفت، تو سختی ندیده
 آری، ھر آنکه روز سیه دید، شد نزار

 ایماند، نه خویش اوفتادهما را فکنده                                              
 گر عاقلی، مخند بافتاده، زینھار                                              

 نشینان نظر نکردگوشهگردون، بسوی 
 بیھوده بود زحمت امید و انتظار

 یکروز آرزو و ھوس بیشمار بود                                             
 دردا، مرا زمانه نیاورد در شمار                                             

 آیدم ز دستبا آنکه ھیچ کار نمی
 افتاده است کاربس روزھا، که با منت 

 از خود نبودت آگھی، از ضعف کودکی                                           
 آنساعتی که چھره گشودی، عروس وار                                            
 تا درزی بھار، باری تو جامه دوخت

 بس جامه را گسیختم، ای دوست، پود و تار
 ھنگام خفتن تو، نخفتم برای آنک                                           

 گلچین بسی نھفته درین سبزه مرغزار                                            
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 از پاسبان خویشتنت، عار بھر چیست
 ای حکایت گنج و حدیث مارنشنیده

 جمال داد آنکو ترا فروغ و صاف و                                          
 در حیرتم که از چه مرا کرد خاکسار                                          

 بی رونقیم و بیخود و ناچیز، زان سبب
 از ما دریغ داشت خوشی، دور روزگار

 نیست سموم باد یما را غمی ز فتنه                                           
 در پیش خار و خس چه زمستان، چه نوبھار                                          

 با جور و طعن خارکن و تیشه ساختن
 بھتر ز رنج طعنه شنیدن، ھزار بار
 این سست مھر دایه، درین گاھوار تنگ                                           

  داده بس فشاراز بھر راحت تو، مرا                                             
 

 توزی گیتی، کھن نشدآئین کینه
 زارپرورد گر یکی، دگری را بکشت

 ما را بسر فکند و ترا برفراشت سر                                          
 ما را فشرد گوش و ترا داد گوشوار                                          

 نمودگر آن پرتوی که چھره تو را جلوه
 تا نزد ما رسید، بناگاه شد شرار

 من روی نیاراست سپھر یمشاطه                                                
 با من مگوی، کازچه مرا نیست خواستار                                                

 خواری سزای خار و خوشی در خور گل است
 ب مداراز تاب خویش و خیرگی من، عج

 شادابی تو، دولت یک ھفته بیش نیست                                                  
 اعتبار چه گیتی، یبر عھد چرخ و وعده                                                   

 آنان کازین کبود قدح، باده میدھند
 خودخواه را بسی نگذارند ھوشیار

 گر خار یا گلیم، سرانجام نیستی است                                                  
 در باغ دھر، ھیچ گلی نیست پایدار                                                  

 گلبن، بسی فتاده ز سیل قضا بخاک
 گلبرگ، بس شدست ز باد خزان غبار

 بس گل شکفت صبحدم و شامگه فسرد                                                    
 ترسم، تو نیز دیر نمانی بشاخسار                                                    

 خلق زمانه، با تو بروز خوشی خوشند
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 تا رنگ باختی، فکنندت برھگذار
 روزی که ھیچ نام و نشانی نداشتی                                                  

 جز من، ترا که بود ھواخواه و دوستدار                                                   
 پروین، ستم نمیکند ار باغبان دھر                      
 گل را چراست عزت و خار از چه روست خوار                      

  
  
  
  

  
  

 صبحدم، تازه گلی خودبین گفت
 کاز چه خاک سیھم در پھلوست

 خاک خندید که منظوری ھست                                          
 خیره با ھم ننشستیم، ای دوست                                          

 مقصد این ره ناپیدا را
 ز کسی پرس که پیدایش ازوست

 ھمه از دولت خاک سیه است                                         
 که چمن خرم و گلشن خوشبوست                                         

 ھمه طفالن دبستان منند
 ھر گل و سبزه که اندر لب جوست
 پوستین بودمت ایام شتا                                       
 چو شدی مغز، رھا کردی پوست                                       

 جز تواضع نبود رسم و رھم
 گر چه گلزار ز من چون مینوست
 نکنم پیروی عجب و ھوی                                       
 زانکه افتادگیم خصلت و خوست                                      

 د مغروریتو، بدلجوئی خو
 جوستنشنیدی که فلک، عربده

 من اگر تیره و گر ناچیزم                                      
 ھر چه را خواجه پسندد، نیکوست                                       

 گل بی خاک نخواھد روئید
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 خاک، ھر سوی بود، گل زانسوست
 خلقت از بھر تنی تنھا نیست                                         
 چشم گر چشم شد، ابرو ابروست                                         

 ھمگی خاک شویم آخر کار
 ھمچو آن خاک که در برزن و کوست

 برگ گل یا بر گلرخساری است                                        
 خاک و خشتی که ببرج و باروست                                        

 تکیه بر دوستی دھر، مکن
 که گھی دوست، دگر گاه عدوست
 مشو ایمن که گل صد برگم                                       
  که تو صد برگی و گیتی صد روست                                       

  
 

 است بدیدن گردوگرچه گرد 
 نه ھر آن گرد که دیدی، گردوست

 گوی چوگان فلک شد سرما                                            
 زانکه چوگان فلک، اینش گوست                                           

 ھمه، ناگاه گلوگیر شوند
 گلوست به گیتی یھمه را، لقمه

 کشتی بحر قضا، تسلیم است                                            
 اندرین بحر، نه کشتی، نه کروست                                            

 ندری فرصت یکوش تا جامه
 درزی دھر، نه آگه ز رفوست

 تا تو آبی به تکلف بخوری                                           
 نه سبوئی و نه آبی به سبوست                                            

 غافل از خویش مشو، یک سر موی                 
 عمر، آویخته از یک سر موست                  
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 گلی، خندید در باغی سحرگاه

 که کس را نیست چون من عمر کوتاه
 ندادند ایمنی از دستبردم

 شکفتم روز و وقت شب فسردم
 ندیدندم به جز برگ و گیا، روی                                             
 نکردندم به جز صبح و صبا، بوی                                             
 در آغوش چمن، یکدم نشستم                                             

 زمان دلربائی، دیده بستم                                              
 ز چھرم برد گرما، رونق و تاب

 نکرده جلوه، رنگم شد چو مھتاب
 نه صحبت داشتم با آشنائی
 نه بلبل در وثاقم زد صالئی

 اگر دارای سود و مای بودم                                             
 س عشق را پیرایه بودمعرو                                             
 ام تابی فزودنداگر بر چھره                                             

 بدین تردستی از دستم ربودند                                              
 ز من، فردا دگر نام و نشان نیست

 حساب رنگ و بوئی، در میان نیست
 کسی کو تکیه بر عھد جھان کرد

 درین سوداگری، چون من زیان کرد
 فروزان شبنمی، کرد این سخن گوش                                            
 بخندید و ببوسیدش بناگوش                                            
 خبر، ما رھگذاریمبگفت، ای بی                                            

 نگاریمبر این دیوار، نقشی می                                             
 من آگه بودم از پایان این کار

 ترا آگاه کردن بود دشوار
 ندانستی که در مھد گلستان

 سحر خندید گل، شب گشت پژمان
 تو ماندی یک شبی شاداب و خرم                                              

 نمیماند به جز یک لحظه شبنم                                               
 چه خوش بود ار صفای ژاله میماند                                              
 جمال یاسمین و الله میماند                                              

 جھان، یغما گر بس آب و رنگ است
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 ، ایدوست، تنگ استمرا ھم چون تو وقت
 من از افتادن خود، خنده کردم

 رخ گلبرگ را تابنده کردم
 چو اشک، از چشم گردون افتادم                                              
 به رخسار خوش گل، بوسه دادم                                              

 به گل، زین بیشتر زیور چه بخشد                                              
 شبنم، کار ازین بھتر چه بخشد ب                                              

 اگر چه عمر کوتاھم، دمی بود
 خوشم کاین قطره، روزی شبنمی بود

 چو بر برگ گلی، یکدم نشستم
  ز گیتی خوشدلم، ھر جا که ھستم

  
 

 اگر چه سوی من، کسرا نظر نیست                                               
 کسی را، خوبی از من بیشتر نیست                                               
 نرنجیدم ز سیر چرخ گردان                                               

  درونم پاک بود و روی، رخشان                                               
 چو گفتندم بیارام، آرمیدم

 چو فرمودند پنھان شو، پریدم
 درخشیدم چو نور اندر سیاھی

 برفتم با نسیم صبحگاھی
 نه خندیدم به بازیھای تقدیر                                                

 نه دانستم چه بود این رمز و تفسیر                                                
 اگر چه یک نفس بودیم و مردیم                                                 

 چه باک، آن یک نفس را غم نخوردیم                                                  
 بما دادند کاالی وجودی                       

 که برداریم ازین سرمایه سودی                       
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 گفت گرگی با سگی، دور از رمه
 که سگان خویشند با گرگان، ھمه

 از چه گشتستیم ما از ھم بری                                               
 سریخیرهخوی کردستیم با                                               

 از چه معنی، خویشی ما ننگ شد
 کار ما تزویر و ریو و رنگ شد

 نگذری تو ھیچگاه از کوی ما                                              
 ننگری جز خشمگین، بر روی ما                                               

 اولین فرض است خویشاوند را
 د راکه بجوید گمشده پیون

 ھا، خون خوردم از زخم گلوھفته                                             
 نه عیادت کردی و نه جستجو                                             

 ماھھا نالیدم از تب، زار زار
 ھیچ دانستی چه بود آن روزگار

 از پیری افتادم ز پابارھا                                             
 ھیچ از دستم گرفتی، ای فتی                                            

 روزھا صیاد، ناھارم گذاشت
 ھیچ پرسیدی چه خوردم شام و چاشت

 این چه رفتار است، ای یار قدیم                                                 
 تو ظنین از ما و ما در رنج و بیم                                                 

 از پی یک بره، از شب تا سحر
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 بس دوانیدی مرا در جوی و جر
 از برای دنبه یک گوسفند                                               

 ھا ما را رسانیدی گزندبار                                                
 آفت گرگان شدی در شھر و ده

 غیر، صد راه از تو خویشاوند به
 گفت، این خویشان وبال گردنند                                               
 دشمنان دوست، ما را دشمنند                                              

 گر ز خویشان تو خوانم خویش را
 کشته باشم ھم بز و ھم میش را

 ایمما سگ مسکین بازاری نه                                            
  ایمکاھل از سستی و بیکاری نه                                            

  
 

 ما بکندیم از خیانتکار، پوست
 خواه دشمن بود خائن، خواه دوست

 با سخن، خود را نمیبایست باخت                                          
 خلق را از کارشان باید شناخت                                         
 غیر، تا ھمراه و خیراندیش تست

 صد ره ار بیگانه باشد، خویش تست
 خویش بد خواھی، که غیر از بد نخواست                                         

 از تو بیگانه است، پس خویشی کجاست                                        
 آید بکاررو، که این خویشی نمی                    
 گله از ده رفت، ما را واگذار                    
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 نھاد کودک خردی بسر، ز گل تاجی
 بخنده گفت، شھان را چنین کالھی نیست

 نداشت جامه طفل ھیچ من، یسرخ جامه چو
 بسی مقایسه کردیم و اشتباھی نیست

 خلیقه گفت که استاد یافت بھبودی                                                  
 نشاط بازی ما، بیشتر ز ماھی نیست                                                  

 ز سنگریزه، جواھر بسی بتاج زدم                                                   
 ھزار حیف که تختی و بارگاھی نیست                                                   

 برو گذشت حکیمی و گفت، کای فرزند
 مبرھن است که مثل تو پادشاھی نیست

 ھنوز روح تو ز االیش بدن پاکست
 نیست ھنوز قلب تو را نیت تباھی

 بینیبغیر نقش خوش کودکی نمی                                                   
 بنقش نیک و بد ھستیت، نگاھی نیست                                                   

 ترا بس است ھمین برتری، که بر در تو                                                    
 بساط ظلمی و فریاد دادخواھی نیست                                                    

 ای تاراجتو، مال خلق خدا را نکرده
 غذا و آتشت، از خون و اشک و آھی نیست

 دیو یھنوز گنج تو، ایمن بود ز رخنه
 ھنوز روی و ریا را سوی تو، راھی نیست

 کسی جواھر تاج تو را نخواھد برد                                                      
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 ولیک تاج شھی، گاه ھست و گاھی نیست                                                     
 نه باژبان فسادی، نه وامدار ھوی                                                      

 ز خرمن دگران، با تو پر کاھی نیست                                                      
 ای به دبستان عجب و خودبینینرفته

 بموکبت ز غرور و ھوی، سپاھی نیست
 ترا فرشته بود رھنمون و شاھانرا

 بغیر اھرمن نفس، پیر راھی نیست
 طریقت شرطال خدا و طمع مسلک و                                                    
 نیست گاھیسجده پندار، یجز آستانه                                                   
 قنات مال یتیم است و باغ، ملک صغیر                                                   
 جاھی نیستتمام حاصل ظلم است، مال و                                                    

  
  

 دیوانند پادشاه، یشھود محکمه
 ولی بمحضر تو غیر حق، گواھی نیست
 تو، در گذر گه خلق خدای نکندی چاه

 به رھگذار حیات تو، بیم چاھی نیست
 ایتو، نقد عمر گرانمایه را نباخته                                               

 نیست سیاھی یصفحه نو، یدرین جریده                                             
 به پیش پای تو، گر خاک و گر زر است، چه فرق                                             
 بچشم بی طمعت، کوه پر کاھی نیست                                             

 ست کشتیباندر آن سفیه که آز و ھوی
 ل و پناھی نیستغریق حادثه را، ساح

 نھاد بگاھواره حرصش یکسیکه دایه
 بخواب رفت و ندانست کانتباھی نیست

 ز جد و جھد، غرض کیمیای مقصود است                                
 وگر نه بر صفت کیمیا گیاھی نیست                                
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 دزد عیاری، بفکر دستبرد
 میزد، گھی ره میسپردگاه ره 

 در کمین رھنوردان مینشست                                               
 ھم کله میبرد و ھم سر میشکست                                               

 روز، میگردید از کوئی بکوی
 ھا میکرد رویشب، بسوی خانه

 از طمع بودش بدست اندر، کمند                                             
 بر ھمه دیوار و بامش میفکند                                              

 قفل از صندوق آھن میگشود
 ربودخفته را پیراھن از تن می

 نام و ننگ بی ییک شبی آن سفله                                           
 جست ناگاه از یکی کوتاه بام                                           

 باز در آن راه کج بنھاد پای
 رفت با اھریمن ناخوب رای

 این چنین رفتن، بچاه افتادن است                                           
 فتادن استسرنگون از پرتگاه ا                                           

 اندرین ره، گرگھا حیران شدند
 شیرھا بی ناخن و دندان شدند

 نفس یغماگر، چنان یغما کند                                            
 که ترا در یک نفس، بی پا کند                                            

 ھر که شاگرد طمع شد، دزد شد
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 زد شداین چنین مزدور، اینش م
 ای، تاریک و تنگشد روان از کوچه                                          
 تا کند با حیله، دستی چند رنگ                                          

 بازدید اندر ره، دری را نیمه
 شد درون و کرد آن در را فراز

 ن کرد و رفت آھسته پیششمع روش                                         
 در عجب شد گربه از آھستگیش                                        

 ای ویرانتر از ویرانه دیدخانه
 فقر را در خانه، صاحبخانه دید

 وصلھا را جانشین گشته فراق                                        
 برد و باخت، نه جفت و نه طاقبھر                                        

  
  

 ای جز عجز و استیصال نهقصه
 نامی از ھستی به جز اطالق نه

 در شکسته، حجره و ایوان سیاه                                            
 نه چراغ و نه بساط و نه رفاه                                            

 پایه و دیوار، از ھم ریخته
 بام ویران گشته، سقف آویخته

 در کناری، رفته درویشی بخواب                                            
 شب لحافش سایه و روز آفتاب                                           

 ای پاره بسربر کشیده فوطه
 خبرھم ز دزد و ھم ز خانه بی

 خواب ایمن، لیک بالین خشت و خاک                                          
 روح در تن، لیک از پندار پاک                                           

 نیازنوا، جان بیجسم خاکی بی
 راه دل روشن، در تحقیق باز

 خاطرش خالی ز چون و چندھا                                          
 فارغ از آالیش پیوندھا                                          

 نه سبوئی و نه آبی در سبو
 این چنین کس از چه میترسد، بگو

 حرص را در زیر پای افکنده بود                                           
 بود زنده او خلق، آزند یکشته                                            

 چیزی نیافت الغرض، آن دزد چون
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 شتافت و بگرفت درویش یفوطه
 پا بدر بنھاد و بر دیوار شد                                             
 در فتاد و خفته زان بیدار شد                                            

 مشتھا بر سر زد و برداشت بانگ
 که نماند از ھستی من، نیم دانگ

 ام تاراج کرددزد آمد، خانه                                             
 تو بر آر از جانش، ای خالق، گرد                                             

 مایه را دزدید و نانم شد فطیر
 جای نان، سنگش ده، ای رب قدیر

 زد بردھر چه عمری گرد کردم، د                                           
 کارگر من بودم و او مزد برد                                           

  
  

 ھیچ شد، ھم پرنیان و ھم پالس
 مرده بود امشب عسس، ھنگام پاس

 ای خدا، بردند فرش و بسترم                                                 
 موزه از پا، بالش از زیر سرم                                                  

 لعل و مروارید دامن دامنم
 سیم از صندوقھای آھنم

 راه من بست، آن سیه کار لیم                                           
 حی قدیمراه او بر بند، ای                                            

 کشمیریم یای دریغا طاقه
 برگ و ساز روزگار پیریم

 سمور و خز یای دریغ آن خرقه                                          
 که ز من فرسنگھا گردید دور                                           

 ای دریغا آن کاله و پوستین
 ای دریغا آن کمربند و نگین

 سر بگردید از غم و دل شد تباه                                        
 ای خدا، با سر دراندازش بچاه                                        

 آنچه از من برد، ای حق مجیب
 میستان از او به دارو و طبیب

 دزد شد زان بوالفضولی خشمگین                                      
 بازگشت و فوطه را زد بر زمین                                     

 گفت بس کن فتنه، ای زشت عنود
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 آنچه بردیم از تو، این یک فوطه بود
 تو چه داری غیر ادبار، ای دغل                                       
 ایم اندر بغلما چه پنھان کرده                                      

 میگوئی ز جاه و مال و گنج چند
 تو نداری ھیچ، نه در شش نه پنج

 دزدتر ھستی تو از من، ای دنی                                      
 رھزن صد ساله را، ره میزنی                                     

 بسکه گفتی، خرقه کو و فرش کو
 آبروآبرویم بردی، ای بی

 ای دروغ و شر و تھمت، دین تو                                 
  گردد، این نفرین توبر تو برمی                                 

  
 

 فقر میبارد ھمی زین سقف و بام
 نه حالل است اندر اینجا، نه حرام
 دزد گردون، پرده بردست از درت                                         
 بخت، بنشاندست بر خاکسترت                                         
 من چه بردم، زین سرای آه و سوز

 روزتو چه داری، ای گدای تیره
 سپنج دھر یگفت در ویرانه                                             
 بود، از مال و گنجگنج ما این فوطه                                              

 گر که خلقان است، گر بیرنگ و رو
 ما ھمین داریم از زشت و نکو

 کشت ما را حاصل، این یک خوشه بود                                           
 عالم ما، اندرین یک گوشه بود                                            

 ھر چه ھست، اینست در انبان ما
 ازین بھتر نزد چوگان ماگوی 

 از قباھائی که اینجا دوختند                                         
 غیر ازین، چیزی بما نفروختند                                        
 داده زین یک فوطه ما را، روزگار
 ھم ضیاغ و ھم حطام و ھم عقار

 ساعتی فرش و زمانی بوریاست                                        
 شب لحافست و سحرگاھان رداست                                        

 گاه گردد ابره و گاه آستر
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 گه ز بام آویزمش، گاھی ز در
 پوستینش میکنم فصل شتا                                         

 ام این است، ھر صبح و مساسفره                                        
 اش در بر کنمروزھا، چون جبه

 شب ز اشکش غرق در گوھر کنم
 از برای ما، درین بحر عمیق                                        
 غیر ازین کشتی ندادند، ای رفیق                                       

 ر خواھی، درین یک معدنستھر گھ
 خرقه و پاتابه و پیراھن است

 ثروت من بود این خلقان، از آن                                      
 اینھمه بر سر زدم، کردم فغان                                    

  
  

 نوادر ره ما گمرھان بی
 ھر زمان، ره میزند دزد ھوی

 گر که نور خویش را افزون کنی                                           
 تیرگی را از جھان بیرون کنی                                          

 کار دیو نفس، دیگر گون شود
 زین بساط روشنی، بیرون شود

 گر سیاھی را کنی با خود شریک                                           
 ھم سیاھی از تو ماند مرده ریگ                                          

 کوش کاندر زیر چرخ نیلگون
 نور تو باشد ز ھر ظلمت فزون

 آز دزد است و ربودن کار اوست                                          
 اوست دستی، رونق بازارچیره                                          

 او نشست آسوده و خفتیم ما
 او نھفت اندیشه و گفتیم ما

 آخر این طوفان، کروی جان برد                                         
 آنچه در کیسه است در دامان برد                                          

 کارآخر، این بیباک دزد کھنه
 از تو آن دزدد، که بیش آید بکار

 نفس جان دزدد، نه گاو و گوسفند                                         
 جز ببام دل، نیندازد کمند                                         

 تا نیفتادی، درین ظلمت ز پای
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 روشنی خواه از چراغ عقل و رای
 خودپرستآدمیخوار است، حرص                                            
 دست او بر بند، تا دستیت ھست                                          

 گرگ راه است، این سیه دل رھنمای
 بشکنش سر، تا ترا نشکسته پای

 ھر که با اھریمنان دمساز شد                                         
 دارشان انباز شددر ھمه کر                                          

 این پلنگ آنگه بیوبارد ترا                          
 که تن خاکی زبون دارد ترا                           

  

 
 آن نشنیدید که یک قطره اشک
 صبحدم از چشم یتیمی چکید

 برد بسی رنج نشیب و فراز
 گاه در افتاد و زمانی دوید

 گاه درخشید و گھی تیره ماند                                                    
 گاه نھان گشت و گھی شد پدید                                                   
 عاقبت افتاد بدامان خاک                                                   

 سرخ نگینی بسر راه دید                                                  
 گفت، که ای، پیشه و نام تو چیست

 گفت مرا با تو چه گفت و شنید
 من گھر ناب و تو یک قطره آب
 من ز ازل پاک، تو پست و پلید

 دوست نگردند فقیر و غنی                                                  
 یار نباشند شقی و سعید                                                  

 اشک بخندید که رخ بر متاب                                                   
 بی سبب، از خلق نباید رمید                                                   

 داد بھر یک، ھنر و پرتوی
 آنکه در و گوھر و اشک آفرید

 گھر روشن گنج دلم من
 فارغم از زحمت قفل و کلید

 نشین بودم ازین پیشترپرده                                                   
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 دور جھان، پرده ز کارم کشید                                                   
 ا باد حوادث نوابرد مر                                                    
 داد تو را، پیک سعادت نوید                                                    

 اممن سفر دیده ز دل کرده
 کس نتوانست چنین ره برید

 آتش آھیم، چنین آب کرد
 آب شنیدید کز آتش جھید

 یمم من بنظر قطره، بمعنی                                                  
 دیده ز موجم نتواند رھید                                                  
 ھمنفسم گشت شبی آرزو                                                  
 ھمسفرم بود، صباحی امید                                                  

  
  

 تیرگی ملک تنم، رنجه کرد
 آن روی، بدینسان پریدرنگم از 

 تاب من، از تاب تو افزونتر است
 گر چه تو سرخی بنظر، من سپید 

 رنگ یافت جان، یچھر من از چھره                                              
        نور من، از روشنی دل رسید                                              

 نکته درینجاست، که ما را فروخت                                              
 گوھری دھر و شما را خرید                                              

 کاش قضایم، چو تو برمیفراشت                        
 کاش سپھرم، چو تو برمیگزید                        

  
  
  
  

  
  

 شنیدستم که اندر معدنی تنگ
 سخن گفتند با ھم، گوھر و سنگ

 چنین پرسید سنگ از لعل رخشان
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 که از تاب که شد، چھرت فروزان
 روئی، از کجائیبدین پاکیزه                                                 
 که دادت آب و رنگ و روشنائی                                                 
 درین تاریک جا، جز تیرگی نیست                                                 
 بتاریکی درون، این روشنی چیست                                                 

 بھر تاب تو، بس رخشندگیھاست
 در این یک قطره، آب زندگیھاست

 بمعدن، من بسی امید راندم
 قرن ماندم تو گر صد سال، من صد

 مرا آن پستی دیرینه بر جاست                                               
 فروغ پاکی، از چھر تو پیداست                                              
 بدین روشن دلی، خورشید تابان                                              

 چرا با من تباھی کرد زینسان                                             
 مرا از تابش ھر روزه، بگداخت

 ترا آخر، متاع گوھری ساخت
 اگر عدل است، کار چرخ گردان
 چرا من سنگم و تو لعل رخشان

 پرورد ایام ینه ما را دایه                                                  
 چرا با من چنین، با تو چنان کرد                                                  
 مرا نقصان، تو را افزونی آموخت                                                  

 ترا افروخت رخسار و مرا سوخت                                                   
 خواستاریست ترا، در ھر کناری

 مرا، سرکوبی از ھر رھگذریست
 ترا، ھم رنگ و ھم ار زندگی ھست

 مرا زین ھر دو چیزی نیست در دست
 ترا بر افسر شاھان نشانند                                                  
 مرا ھرگز نپرسند و ندانند                                                  

 بود ھر گوھری را با تو پیوند                                                  
 گه انگشتر شوی، گاھی گلوبند                                                  

 من، اینسان واژگون طالع، تو فیروز
 تو زینسان دلفروز و من بدین روز

 بنرمی گفت او را گوھر ناب
 خوشابجوابی خوبتر از در 

 کزان معنی مرا گرم است بازار                                                
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 که دیدم گرمی خورشید، بسیار                                                
 ام را سرخ شد رنگاز آنرو، چھره                                                

 که بس خونابه خوردم در دل سنگ                                                 
 از آن ره، بخت با من کرد یاری

 که در سختی نمودم استواری
 به اختر، زنگی شب راز میگفت
 سپھر، آن راز با من باز میگفت

 بازیثریا کرد با من تیغ                                                  
 سازیعطارد تا سحر، افسانه                                                 

  زحل، با آنھمه خونخواری و خشم                                               
 مرا میدید و خون میریخت از چشم                                                

  
  

 فلک، بر نیت من خنده میکرد
 کردمرا زین آرزو شرمنده می

 سھیلم رنجھا میداد پنھان
 بفکرم رشکھا میبرد کیھان

 ای، ھر گه بکھسارنشستی ژاله                                                    
 بدوش من گرانتر میشدی بار                                                     

 چنانم میفشردی خاره و سنگ                                                    
 که خونم موج میزد در دل تنگ                                                     

 نه پیدا بود روز اینجا، نه روزن
 ای بر کوه و برزننه راه و رخنه

 بدان درماندگی بودم گرفتار
 که باشد نقطه اندر حصن پرگار

 گھی گیتی، ز برفم جامه پوشید                                                   
 گھی سیلم، بگوش اندر خروشید                                                   
 زبونیھا ز خاک و آب دیدم                                                   

 ھا کشیدمز مھر و ماه، منت                                                   
 جدی ھر شب، بفکر بازئی چند
 بمن میکرد چشم اندازئی چند

 ھا کردند تفسیرثوابت، قصه
 کواکب برجھا دادند تغییر

 دگرگون گشت بس روز و مه و سال                                                   
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 مرا جاوید یکسان بود احوال                                                   
 اگر چه کار بر من بود دشوار                                                    
 نشمردمی کاربخود دشوار می                                                    

 ائیای از روشننه دیدم ذره
 نه با یک ذره، کردم آشنائی

 نه چشمم بود جز با تیرگی رام
 نه فرق صبح میدانستم از شام

 بسی پاکان شدند آلوده دامن                                                    
 بسی برزیگران را سوخت خرمن                                                   

  بسی برگشت، راه و رسم گردون                                                   
 که پا نگذاشتیم ز اندازه بیرون                                                   

  
  

 چو دیدندم چنان در خط تسلیم
 ھا کردند تعلیممرا بس نکته

 بگفتندم ز ھر رمزی بیانی
 نمودندم ز ھر نامی نشانی

 ببخشیدند چون تابی تمامم                                                 
 بدخشی لعل بنھادند نامم                                                 
 مرا در دل، نھفته پرتوی بود                                                 

 فروزان مھر، آن پرتو بیفزود                                                 
 کمی در اصل من میبود پاکی

 شد آن پاکی، در آخر تابناکی
 چو طبعم اقتضای برتری داشت
 مرا آن برتری، آخر برافراشت

 نه تاب و ارزش من، رایگانی است                                              
 سزای رنج قرنی زندگانی است                                              

 نه ھر پاکیزه روئی، پاکزاد است                                              
 که نسل پاک، ز اصل پاک زاد است                                              

 نه ھر کوھی، بدامن داشت معدن
 نه ھر کان نیز دارد لعل روشن

 درجی گران بودیکی غواص، 
 پر از مشتی شبه دیدش، چو بگشود

 بگو این نکته با گوھر فروشان                              
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 که خون خورد و گھر شد سنگ در کان                              
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 مادر موسی، چو موسی را به نیل
 جلیل رب یدر فکند، از گفته

 نگاهخود ز ساحل کرد با حسرت 
 گناهگفت کای فرزند خرد بی

 گر فراموشت کند لطف خدای                                                
 چون رھی زین کشتی بی ناخدای                                               

 گر نیارد ایزد پاکت بیاد                                                
 آب خاکت را دھد ناگه بباد                                                

 وحی آمد کاین چه فکر باطل است
 رھرو ما اینک اندر منزل است

 میان از برانداز را شک یپرده
 تا ببینی سود کردی یا زیان

 ما گرفتیم آنچه را انداختی                                                
 دست حق را دیدی و نشناختی                                               

 در تو، تنھا عشق و مھر مادری است                                                
 است پروری بنده و عدل ما، یشیوه                                                

 مباز نیست بازی کار حق، خود را
 آنچه بردیم از تو، باز آریم باز

 سطح آب از گاھوارش خوشتر است
 اش سیالب و موجش مادر استدایه

 رودھا از خود نه طغیان میکنند                                               
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 آنچه میگوئیم ما، آن میکنند                                                
 ما، بدریا حکم طوفان میدھیم                                                 
 دھیمما، بسیل و موج فرمان می                                                 

 نسبت نسیان بذات حق مده
 بار کفر است این، بدوش خود منه

 به که برگردی، بما بسپاریش
 اریشتر میدکی تو از ما دوست

 نقش ھستی، نقشی از ایوان ماست                                              
 خاک و باد و آب، سرگردان ماست                                              
 ای کز جویباری میرودقطره                                              

 از پی انجام کاری میرود                                              
  
  

 ایمما بسی گم گشته، باز آورده
 ایمما، بسی بی توشه را پرورده

 میھمان ماست، ھر کس بینواست
 آشنا با ماست، چون بی آشناست

 ما بخوانیم، ار چه ما را رد کنند                                              
 عیب پوشیھا کنیم، ار بد کنند                                              

 سوزن ما دوخت، ھر جا ھر چه دوخت                                             
 زاتش ما سوخت، ھر شمعی که سوخت                                              

 کشتئی زاسیب موجی ھولناک
 رفت وقتی سوی غرقاب ھالک

 بادی، کرد سیرش را تباهتند 
 روزگار اھل کشتی شد سیاه

 طاقتی در لنگر و سکان نماند                                             
 قوتی در دست کشتیبان نماند                                             
 ی استناخدایان را کیاست اندک                                            
 ناخدای کشتی امکان یکی است                                            

 بندھا را تار و پود، از ھم گسیخت
 موج، از ھر جا که راھی یافت ریخت

 ھر چه بود از مال و مردم، آب برد
 زان گروه رفته، طفلی ماند خرد

 چون کبوتر پر گرفت طفل مسکین،                                             
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 بحر را چون دامن مادر گرفت                                             
 موجش اول، وھله، چون طومار کرد                                            

 کرد پیکار یتند باد اندیشه                                              
 ن مکنبحر را گفتم دگر طوفا

 این بنای شوق را، ویران مکن
 در میان مستمندان، فرق نیست
 این غریق خرد، بھر غرق نیست

 صخره را گفتم، مکن با او ستیز                                            
 قطره را گفتم، بدان جانب مریز                                           

 امر دادم باد را، کان شیرخوار                                          
 گیرد از دریا، گذارد در کنار                                            

  
  

 سنگ را گفتم بزیرش نرم شو
 برف را گفتم، که آب گرم شو

 صبح را گفتم، برویش خنده کن
 نور را گفتم، دلش را زنده کن

 الله را گفتم، که نزدیکش بروی                                                
 ژاله را گفتم، که رخسارش بشوی                                                

 خار را گفتم، که خلخالش مکن                                              
 مار را گفتم، که طفلک را مزن                                              

 رنج را گفتم، که صبرش اندک است
 اشک را گفتم، مکاھش کودک است

 گرگ را گفتم، تن خردش مدر
 دزد را گفتم، گلوبندش مبر

 بخت را گفتم، جھانداریش ده                                           
 ھوش را گفتم، که ھشیاریش ده                                          

 تیرگیھا را نمودم روشنی                                           
 ترسھا را جمله کردم ایمنی                                             

 ایمنی دیدند و ناایمن شدند
 دوستی کردم، مرا دشمن شدند

 ا کردند، اما پست و زشتکارھ
 ھا، اما ز خشتساختند آئینه

 تا که خود بشناختند از راه، چاه                                            
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 چاھھا کندند مردم را براه                                           
 ا ز دودروشنیھا خواستند، ام                                            
 قصرھا افراشتند، اما به رود                                            

 اصل و اساسھا گفتند بیقصه
 دزدھا بگماشتند از بھر پاس
 جامھا لبریز کردند از فساد

 ھا رشتند در دوک عنادرشته
 درسھا خواندند، اما درس عار                                           

 فساراسبھا راندند، اما بی                                           
 دیوھا کردند دربان و وکیل                                           
 در چه محضر، محضر حی جلیل                                           

  
  

 ھا کردند بر ھر سنگ و خاکسجده
 یزدان پاکدر چه معبد، معبد 

 رھنمون گشتند در تیه ضالل
 ھا بردند از وزر و وبالتوشه

 از تنور خودپسندی، شد بلند                                              
 ناپسند کردارھای یشعله                                              
 نواوارھاندیم آن غریق بی                                              
 تا رھید از مرگ، شد صید ھوی                                              

 آخر، آن نور تجلی دود شد
 گنه، نمرود شدآن یتیم بی

 رزمجوئی کرد با چون من کسی
 خواست یاری، از عقاب و کرکسی

 مھربانیھا بزرگ کردمش با                                               
 شد بزرگ و تیره دلتر شد ز گرگ                                               
 برق عجب، آتش بسی افروخته                                              
 ھا سوختهوز شراری، خانمان                                              

 زندخواست تا الف خداوندی 
 برج و باروی خدا را بشکند

 رای بد زد، گشت پست و تیره رای
 سرکشی کرد و فکندیمش ز پای

 ای را حکم فرمودم که خیزپشه                                            
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 بریز خودبین یخاکش اندر دیده                                           
 تا نماند باد عجبش در دماغ                                             
 تیرگی را نام نگذارد چراغ                                             

 ما که دشمن را چنین میپروریم
 دوستان را از نظر، چون میبریم
 آنکه با نمرود، این احسان کند
 ظلم، کی با موسی عمران کند

 این سخن، پروین، نه از روی ھوی ست                       
 ھر کجا نوری است، ز انوار خداست                       

  
  
  
  

 با مرغکان خویش، چنین گفت ماکیان
 کای کودکان خرد، گه کارکردن است
 روزی طلب کنید، که ھر مرغ خرد را

 اول وظیفه، رسم و ره دانه چیدن است
 بی رنج نوک و پا، نتوان چینه جست و خورد                                                 

 ایست، بخونابه خوردن استگر آب و دانه                                                 
 درمانده نیستید، شما را بقدر خویش                                                 

 ھم نیروی نشستن و ھم راه رفتن است                                                 
 ایای بربائید دانهپنھان، ز خوشه

 در قریه گفتگوست، که ھنگام خرمن است
 ایستفریاد شوق و بازی طفالنه، ھفته

 گر بشنوید، وقت نصیحت شنیدن است
 ، دمی که رو بسیاھی نھد، شب استگیتی                                                 
 چشم، آنزمان که خسته شود، گاه خفتن است                                                
 بی من ز النه دور نگردید ھیچ یک                                                
 اعتبار در این کوی و برزن استتنھا، چه                                                 

 از چشم طائران شکاری، نھان شوید
 است دشمن باز ما، یگویند با قبیله

 جز بانگ فتنه، ھیچ بگوشم نمیرسد
 یا حرف سر بریدن و یا پوست کندن است
 نخجیرگاھھا و کانھا و تیرھاست                                                 
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 سیمرغ را، نه بیھده در قاف مسکن است                                                
 ای ز جوی و جری، اکتفا کنیدبا طعمه                                                

 آسیب آدمی است، ھر آنجا که ارزان است                                                 
 که سوگ و سور بود، مرغ خانگی ھر جا

 رانش بسیخ و سینه بدیگ مسمن است
 از خون صدھزار چو ما طائر ضعیف

 ھر صبح و شام، دامن گیتی ملون است
 سود چه بیگانگان یاز آب و دان خانه                                                  
 ھر کس که منزوی است زاندیشه ایمن است                                                  

 پیدا ھزار دام ز ھر بام کوتھی است                                                   
 پنھان ھزار چشم بسوراخ و روزن است                                                  

  
  

 زینسان که حمله میکند این گنبد کبود
 نیمرھی، گر تھمتن استافتد، نرفته 

 بنگرید تحقیق یھر نقطه را، بدیده
 صیاد را عالمت خونین بدامن است

 از النه، ھیچگاه نگردید تنگ دل                                                 
 کاینخانه بس فراخ و بسی پاک و روشن است                                                 
 با مرغ خانه، مرغ ھوا را تفاوتی است                                                 
 بال و پر شما، نه برای پریدن است                                                
 ما را به یک دقیقه توانند بست و کشت

 پرواز و سیر و جلوه، ز مرغان گلشن است
 ایمفتاده مردم یگر به دام حیله

 ایام ھم، چو وقت رسد، مردم افکن است
 تلخست زخم خوردن و دین جفای سنگ                                               
 گر زانکه سنگ کودک و گر زخم سوزن است                                               
 ایستئی که آب و دانه و گلزار و سبزهجا                                               
 آنجا فریب خوردن طفالن، مبرھن است                                               
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 یکی مرغ زیرک، ز کوتاه بامی
 نظر کرد روزی، بگسترده دامی

 بسان ره اھرمن، پیچ پیچی                                             
 بکدار نطعی، ز خون سرخ فامی                                             

 ھمه پیچ و تابش، عیان گیروداری
 ھمه نقش زیباش، روشن ظالمی

 ای از فریبیای، قصهبھر دانه                                           
 ، حدیثی ز شامیبھر ذره نوری                                           

 پھلوش، صیاد ناخوبرویی ب
 بکشتن حریصی، بخون تشنه کامی

 نه عاریش از دامن آلوده کردن                                            
 اش بیم ننگی، نه پروای نامینه                                            

 زمانی فشردی و گاھی شکستی
 حمامیگلوی تذروی و بال 

 از آن خدعه، آگاه مرغ دانا                                       
 صیاد داد از بلندی سالمی ب                                       
 بپرسید این منظر جانفزا چیست

 که دارد شکوه و صفای تمامی
 منبگفتا، سرائی است آباد و ای                                       



241 
 

 

 فرود آی از بھر گشت و خرامی                                       
 خریدار ملک امان شو، چه حاصل

 ز سرگشتگیھای عمر حرامی
 بخندید، کاین خانه نتوان خریدن                                     

 که مشتی نخ است و ندارد دوامی                                      
 نماند بغیر از پر و استخوانی

 از آن کو نھد سوی این خانه گامی
 نبندیم چشم و نیفتیم در چه                                     
 نبخشیم چیزی، نخواھیم وامی                                    

 خون یبدامان و دست تو، ھر قطره
 مرا داده است از بالئی پیام

 فریب جھان، پخته کردست ما را                                          
 دار از بھر خامیتو، آتش نگه                                          

  
  
  

 محتسب، مستی به ره دید و گریبانش گرفت
 مست گفت ای دوست، این پیراھن است، افسار نیست

 گفت: مستی، زان سبب افتان و خیزان میروی                                              
 گفت: جرم راه رفتن نیست، ره ھموار نیست                                              

 برم قاضی یگفت: میباید تو را تا خانه
 شب بیدار نیستگفت: رو صبح آی، قاضی نیمه

 است والی را سرای، آنجا شویمگفت: نزدیک                                               
 نیست خمار یگفت: والی از کجا در خانه                                              

 گفت: تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب
 گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

 را وارھانگفت: دیناری بده پنھان و خود                                              
 گفت: کار شرع، کار درھم و دینار نیست                                             

 ات بیرون کنمگفت: از بھر غرامت، جامه
 گفت: پوسیدست، جز نقشی ز پود و تار نیست

 گفت: آگه نیستی کز سر در افتادت کاله                                            
 گفت: در سر عقل باید، بی کالھی عار نیست                                            

 گفت: می بسیار خوردی، زان چنین بیخود شدی
 گو، حرف کم و بسیار نیستگفت: ای بیھوده
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 گفت: باید حد زند ھشیار مردم، مست را                                         
 گفت: ھشیاری بیار، اینجا کسی ھشیار نیست                                         

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ایدید موری طاسک لغزنده
 ایاز سر تحقیر، زد لبخنده

 کاین ره از بیرون ھمه پیچ و خم است
 وز درون، تاریکی و دود و دم است

 ل باران است و برف و سیل و بادفص                                              
 ناگه این دیوار خواھد اوفتاد                                              
 ایای که در این خانه صاحبخانه                                              
 ایھر که ھستی، از خرد بیگانه                                              

 نیست، میدانم ترا انبار و توش
 عقل و ھوشپس چه خواھی خوردن، ای بی

 از برای کار خود، پائی بزن
 نوبت تدبیر شد، رائی بزن

 زندگانی، جز معمائی نبود                                            
 وقت، غیر از خوان یغمائی نبود                                            

 تا نپیمائی ره سعی و عمل                                            
 این معما را نخواھی کرد حل                                           

 ایمھر کجا راھی است، ما پیموده
 ایمھر کجا توشی است، آنجا بوده
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 تو ز اول سست کردی پایه را
 سود، اندک بود اندک مایه را

 نیست خالی، دوش ما از بار ما                                        
 کوشش اندر دست ما، افزار ما                                        
 پرداختیمگر به سیر و گشت، می                                        
 ساختیمنه را میاز کجا آن ال                                        

 ھر که توشی گرد کرد، او چاشت خورد
 ھر که زیرک بود، او زد دستبرد

 دستبردی زد زمانه ھر نفس
 دستبردی ھم تو زن، ای بوالھوس

 آخر، این سرچشمه خواھد شد خراب                                    
 آب در سبوی خویش، باید داشت                                    
  سرد میگردد تنور آسمان                                   
 در تنور گرم، باید پخت نان                                   

  
  

 مور، تا پی داشت در پا، سرفشاند
 نماند عزلت یچون تو، اندر گوشه

 مادر من، گفت در طفلی بمن
 رو، بکوش از بھر قوت خویشتن

 کس نخواھد بعد ازین، بار تو برد                                        
 جنس ما را نیست، خرد و سالخورد                                        
 بس بزرگست این وجود خرد ما                                       

 ار و خواب و خورد ماوقت دارد ک                                        
 خرد بودیم و بزرگی خواستیم

 ھم در افتادیم و ھم برخاستیم
 مور خوارش گفت، کای یار عزیز

 گر تو نقاشی، بیا طرحی بریز
 نیک دانستم که اندر دوستی                                        
 ھمچو مغز خالص بی پوستی                                        
 یک نفس، بنای این دیوار باش                                       
 در خرابیھای ما، معمار باش                                       
 این بنا را ساختیم، اما چه سود

 بود بام و سقف و صحن بی یخانه
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 انداختیم دور تدبیر، یمھره
 زان سبب، بردی تو و ما باختیم

 کیست ما را از تو خیراندیش تر                                     
 آمدی زین پیشترکاشکی می                                     
 گر باین ویرانه، آبادی دھی                                     
 در حقیقت، داد استادی دھی                                     

 این بام و فضاستفکر ما، تعمیر 
 ھر چه پیش آید جز این، کار قضاست

 تو طبیب حاذق و ما دردمند
 ما در این پستی، تو در جای بلند

 آیدت کاری ز دستتا که بر می                                      
 رونقی ده، گر که بازاری شکست                                      

  مور مغرور، این حکایت چون شنید                                      
 گفت، تا زود است باید رفت و دید                                      

  
  

 پای اندر ره نھاد، آمد فرود
 گر چه رفتن بود و برگشتن نبود

 کار را دشوار دید، از کار ماند
 در عجب زان راه ناھموار ماند

 مور طفل، اما حوادث پیر بود                                         
 جوئی دیر بوداحتمال چاره                                         
 دام محکم، ضعف در حد کمال                                        
 ایستادن سخت و برگشتن محال                                        

 ی، پای نهاز برای پایدار
 بھر صبر و بردباری، جای نه

 چونکه دید آن صید مسکین، مور خوار
 گفت: گر کارآگھی، اینست کار

 پسند نمیکردی را ما یخانه                                      
 بد پسند است، این وجود آزمند                                      
 تو بدین طفلی، که گفت استاد شو                                      
 باد افکن در سر و بر باد شو                                      
 خوب لغزیدی و گشتی سرنگون

 خوب خواھیمت مکید، این لحظه خون
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 بسکه از معماری خود، دم زدی
 زدی ھم بر را، تدبیر یخانه

 دام را اینگونه باید ساختن                                   
 چون تو خودبین را بدام انداختن                                  
 عیب کردی، این ره لغزنده را                                  
 طاس را دیدی، ندیدی بنده را                                  

 چون تو را دادم فریب من ھزاران
 زان فریب، آگه شوی عما قریب

 ھیچ پرسیدی که صاحبخانه کیست
 ھیچ گفتی در پس این پرده چیست

 دیده را بستی و افتادی بچاه                                
 ره شناسا، این تو و این پرتگاه                               

  طاس لغزنده است، ای دل، آز تو                                
 مبتالئی، گر شود دمساز تو                                 

  
  

 گوشدار خود یزین حکایت، قصه
 تو چو موری و ھوی چون مورخوار

 چون شدی سرگشته در تیه نیاز
 با خبر باش از نشیب و از فراز

 تا که این روباه رنگین کرد دم                                           
 داران گشت گمبس خروس از خانه                                          
 پا منه بیرون ز خط احتیاط                                          

 تا چو طومارت، نپیچاند بساط                                           
  
  
  

  
  
  
  

 اید میان دو قطره خون چه گذشتشنیده
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 ؟گه مناظره، یک روز بر سر گذری
 اییکی بگفت به آن دیگری، تو خون که                                           
 ام اینجا، ز دست تاجوریمن اوفتاده                                           

 خارکنیبگفت، من بچکیدم ز پای 
 ز رنج خار، که رفتش بپا چو نیشتری

 ایم ھر دو، چه غمجواب داد ز یک چشمه                                          
 ایم اگر ھر یک از تن دگریچکیده                                         

 یکرنگند پیاله در خون یھزار قطره
 تفاوت رگ و شریان نمیکند اثری

 خاست خواھد کار چه کوچک یز ما دو قطره                                        
 بزرگتری یبیا شویم یکی قطره                                        

 براه سعی و عمل، با ھم اتفاق کنیم
 که ایمنند چنین رھروان ز ھر خطری

 رودی میان دریائیدر اوفتیم ز                                         
 ای بجوی و جریگذر کنیم ز سرچشمه                                        

 بخنده گفت، میان من و تو فرق بسی است
 توئی ز دست شھی، من ز پای کارگری

 برای ھمرھی و اتحاد با چو منی                                       
 خوش است اشک یتیمی و خون رنجبری                                       

 تو از فراغ دل و عشرت آمدی بوجود
 من از خمیدن پشتی و زحمت کمری

 ترا به مطبخ شه، پخته شد ھمیشه طعام                                       
 ھی و آب چشم تریمرا به آتش آ                                       

 تو از فروغ می ناب، سرخ رنگ شدی
 من از نکوھش خاری و سوزش جگری

 مرا به ملک حقیقت، ھزار کس بخرد                                        
 چرا که در دل کان دلی، شدم گھری                                      

 قضا و حادثه، نقش من از میان نبرد
 ھنری چنین بود را، خون یرهکدام قط

 درین عالمت خونین، نھان دو صد دریاست                                     
 ز ساحل ھمه، پیداست کشتی ظفری                                      

 ز قید بندگی، این بستگان شوند آزاد
 اگر بشوق رھائی، زنند بال و پری

 زن، اینقدر خون دل نخورندیتیم و پیره                                       
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 شرری فتد غارتگری یاگر بخانه                                       
 بحکم نا حق ھر سفله، خلق را نکشند

 اگر ز قتل پدر، پرسشی کند پسری
 م، ھیچ برگ و بار نداشتدرخت جور و ست                                     
 اگر که دست مجازات، میزدش تبری                                     

 بیداد یسپھر پیر، نمیدوخت جامه
 اگر نبود ز صبر و سکوتش آستری

 اگر که بدمنشی را کشند بر سر دار                                   
 او ننشیند بزور ازو بتریبجای                                    

  
  
   

 
 با مور گفت مار، سحرگه بمرغزار

 کاز ضعف و بیخودی، تو چنین خردی و نزار
 ھمچون تو، ناتوان نشنیدم بھیچ جا

 ام چو تو جنبندگان ھزارھر چند دیده
 غافل چرا روی، که کشندت چو غافالن                                           
 پشت از چه خم کنی، که نھندت به پشت بار                                           
 سر بر فراز، تا نزنندت بسر قفا                                           
 دار، تا ندھندت به تن فشارتن نیک                                           

 زورمنداز خود مرو، ز دیدن ھر دست 
 جان عزیز، خیره بھر پا مکن نثار

 کار بزرگ ھستی خود را مگیر خرد
 ای، پند گوشدارآگه چو زین شمار نه

 از سست کاری، اینھمه سختی کشی و رنج                                          
 واربی موجبی کسی نشد، ایدوست، چون تو خ                                           
 آن را که پای ظلم نھد بر سرت، بزن                                           
 چاالک باش ھمچو من، اندر زمان کار                                           
 ایاز خویشتن دفاع کن، ارزانکه زنده

 از من، ببین چگونه کند ھر کسی فرار
 شدنننگ است با دو چشم به چه سرنگون 
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 مرگ است زندگانی بی قدر و اعتبار
 اممن، جسم زورمند بسی سرد کرده                                             
 ام به بداندیش زینھارھرگز نداده                                            

 امره نگشته سرگشته چون تو، بر سر ھر                                             
 ام آسوده، گه به غارگاھی به سبزه خفته                                              

 از بھر نیم دانه، تو عمری تلف کنی
 من صبح موش صید کنم، شام سوسمار

 روزھمواره در گذرگه خلقی، تو تیره
 قرارھر روز پایمالی و ھر لحظه بی

 خندید مور و گفت، چنین است رسم و راه                                           
 از رنج و سعی خویش، مرا نیست ھیچ عار                                          

 آسوده آنکه در پی گنجی کشید رنج                                           
 چون منش، قدمی بود استوارشاد آنکه                                             

  
  

 بیھش چه خوانیم، که ندیدست ھیچ کس
 مانند مور، عاقبت اندیش و ھوشیار

 ای به النه کشم با ھزار سعیمن، دانه
 از پا دراوفتم به ره اندر، ھزار بار

 از کار سخت خود نکنم ھیچ شکوه، زانک                                            
 نتوان زیست کامکارناکرده کار، می                                            

 خبر رویغافل توئی، که بد کنی و بی                                            
 در رھگذر من نبود دام و گیر و دار                                             

 من، تن بخاک میکشم و بار میبرم
 بیش ازین چه توان داشت انتظار از مور،

 کوشم بزندگی و ننالم بگاه مرگ
 زین زندگی و مرگ که بودست شرمسار
 ایجز سعی، نیست مورچگان را وظیفه                                             
 با فکر سیر و خفتن خوش، مور را چه کار                                            

 شادم که نیست نیروی آزار کردنم                                             
 در زحمت است، آنکه تو ھستیش در جوار                                            

 جز بددلی و فکرت پستت، چه خصلتی است
 از مردم زمانه، ترا کیست دوستدار

 ایمن مشو ز فتنه، چو خود فتنه میکنی
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 تر است از تو روزگارای تو، چیرهگر چیره
 افسونگر زمانه، ترا ھم کندن فسون                                             
 صیاد چرخ پیر، ترا ھم کند شکار                                             
 ھنرورند بس ام یخبر، قبیلهای بی                                             
 است ھنرمند، خاکسارھرگز نبوده                                             

 مورم، کسی مرا نکشد ھیچگه بعمد
 ماری تو، ھر کجاست بکوبند مغز مار
 با بد، به جز بدی نکند چرخ نیلگون
 از خار، ھیچ میوه نچیدند غیر خار

  
 شت، نماند ز کارھاجز نام نیک و ز                         
 جز نیکوئی مکن، که جھان نیست پایدار                        

  
  
  

 قاضی بغداد، شد بیمار سخت
 از عدالتخانه بیرون برد رخت

 ھا در دام تب، چون صید ماندھفته
 محضرش، خالی ز عمرو زید ماند

 نیامد بر درشمدعی، دیگر                                                     
 ماند گرد آلود، مھر و دفترش                                                    
 دادخواه و مردم بیدادگر                                                    

 ھر دو، رو کردند بر جای دگر                                                     
 عجب شد بی مشتریآن دکان 

 دیگری برداشت کار داوری
 مدتی، قاضی ز کسب و کار ماند

 آن متاع زرق، بی بازار ماند
 ایکس نمیورد دیگر نامه                                                   
 ایای، قندی، خروسی، جامهبره                                                   

 شب، دیگر کسی بر در نبودنیمه                                                   
 ھای زر نبودصحبتی از بدره                                                   

 از کسی، دیگر نیامد پیشکش
 از میان برخاست، صلح و کشمکش
 مانده بود از گردش دوران، عقیم
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 حرف قیم، دعوی طفل یتیم
 بر نمیورد بزاز دغل                                                 

 بغل زیر از کشمیری، یطاقه                                                 
 زر، دگر ننھاد مرد کم فروش                                                 

 زیر مسند، تا شود قاضی خموش                                                 
 چون ھمی نیروش کم شد، ضعف بیش

 عاقبت روزی، پسر را خواند پیش
 گفت، دکان مرا ایام بست

 آید ز دستدیگرم کاری نمی
 تو بمسند برنشین جای پدر                                                 
 ھر چه من بردم، تو بعد از من ببر                                                 
 ھر چه باشد، باز نامش مسند است                                                 
 گر زیانش ده بود، سودش صد است                                                 

  
  

 رسم کار راگر بدانی راه و 
 گرم خواھی کرد این بازار را

 ایسالھا اندر دبستان بوده
 ایبس کتاب و بس قلم فرسوده

 آگھی، از حکم و از فتوای من                                                  
 از سخنھا و اشارتھای من                                                  

 کار دیوانخانه، میدانی که چیست                                                  
 وانکه میبایست بارش برد، کیست                                                  

 ایتو بسی در محضر من مانده
 ایھر چه در دفتر نوشتم، خوانده

 خوش گذشت از صید خلق، ایام من
 منای پسر، دامی بنه چون دام 

 حق بر آنکس ده که میدانی غنی است                                                
 گر سراپا حق بود مفلس، دنی است                                                 
 پذیرحرف ظالم، ھر چه گوید می                                                 

 ھر چه از مظلوم میخواھی بگیر                                                 
 گاه باید زد به میخ و گه به نعل

 گر سند خواھند، باید کرد جعل
 در رواج کار خود، چون من بکوش
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 ھر که را پر شیرتر بینی، بدوش
 گفت، آری، داوری نیکو کنم                                                  

 خدمت ھر کس بقدر او کنم                                                 
 صبحگاھان رفت و در محضر نشست                                                 
 شامگه برگشت، خون آلوده دست                                                 

 گفت، چون رفتم بمحضر صبحگاه
 ای آمد ز راهزاده روستائی

 کرد نفرین بر کسان کدخدای
 که شبانگه ریختندم در سرای

 ام از جورشان ویرانه شدخانه                                                  
 ام، دیوانه شدکودک شش ساله                                                  

 روغنم بردند و خرمن سوختند                                                  
 ام کشتند و بز بفروختندبره                                                  

  
  

 گر که این محضر برای داوری است
 دید باید، کاین چه ظلم و خودسری است

 گفتم این فکر محال از سر بنه
 داوری گر نیک خواھی، زر بده

 گفت، دیناری مرا در کار نیست                                                   
 گفتمش، کمتر ز صد دینار نیست                                                   
 من ھمی گفتم بده، او گفت نی                                                   

 او ھمی رفت و منش رفتم ز پی                                                   
 چون درشتی کرد با من، کشتمش
 قصه کوته گشت، رو در ھم مکش

 گر تو میبودی به محضر، جای من
 ھمچو من، کوته نمیکردی سخن

 چونکه زر میخواستی و زر نداشت                                                 
 ھای او اثر دیگر نداشتگفته                                                 

 اشخیره سر میخواندی و دیوانه                                                  
 اشمیفرستادی به زندانخانه                                                  

 تو، به پنبه میبری سر، ای پدر
 کردم مختصرمن به تیغ این کار 

 آن چنان کردم که تو میخواستی
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 راستی این بود و گفتم راستی
 زرشناسان، چون خدا نشناختند                                 
 سنگشان ھر جا که رفت انداختند                                 

  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

 نوگلی، روزی ز شورستان دمید
 خار، آن گل دید و رو در ھم کشید

 کز چه روئیدی به پیش پای ما                                              
 تنگ کردی بی ضرورت، جای ما                                              

 سرخی رنگ تو، چشمم خیره کرد
 زشتی رویت، فضا را تیره کرد

 وی جانکاھت وجودخسته گشت از ب                                           
 این چه نقش است، این چه تار است، این چه پود                                           

 تو باربی یحجلت است، این شاخه
 عبرت است، این برگ ناھموار تو

 کاش بر میکند، زین مرزت کسی                                            
 کاش میروئید در جایت خسی                                             

 تو ندانم از کدامین کشوری
 دردسری یھر که ھستی، مایه

 ما ز یک اقلیم، زان با ھم خوشیم                                          
 آتشیم گر که در آبیم و گر در                                           

 شبنمی گر میچکد، بر روی ماست
 نکھتی گر میرسد، از بوی ماست

 اندچون تو، بس در جوی و جر روئیده                                         



253 
 

 

 اندلیک ما را بیشتر بوئیده                                         
 ھا چیدند از ما صبح و شامدسته

 گام ھیچ ننھادند نزدیک تو
 تو ھمه عیبی و ما یکسر ھنر                                         
 ما سرافرازیم و تو بی پا و سر                                        
 گل بدو خندید کای بی مھر دوست

 زشتروئی، لیک گفتارت نکوست
 خطاست ھمنشین چون توئی بودن،                                       
 راست گفتی آنچه گفتی، راست راست                                       

 گلبنی کاندر بیابانی شکفت
 ای گر خار بر روی گفت، گفتیاوه

 شکفتیم ار بطرف گلشنیمی                                         
  تفاخر دامنیمیکشیدیم از                                           

  
 

 تا میان خار و خاشاک اندریم
 کس نداند کز شما نیکوتریم

 ایمما کز اول، پاک طینت بوده                                     
 ایماز کجا دامان تو آلوده                                     
 !صبحت گل، رنجه دارد خار را
 !خیرگی بین، خار ناھموار را

 خار دیدستی که گل دید و رمید                                      
 گل شنیدستی که شد خار و خلید                                       

 ما فرومایه نبودیم از ازل
 المثلتو فرومایه، شدی ضرب

 ھمنشینان تو خارانند و بس                                       
 گل چه ارزد پیش تو، ای بوالھوس                                      

 پیش تو، غیر از گیاھی نیستیم
 ایم و کیستیمتو چه میدانی چه

 چون کسی نا اھل را اھلی شمرد                                   
 گر ز وی روزی قفائی خورد، خورد                                   

 ما که جای خویش را نشناختیم                 
 خویشتن را در بال انداختیم                  
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 جوانی چنین گفت روزی به پیری
 که چون است با پیریت زندگی

 بگفت اندرین نامه حرفی است مبھم                                  
 وقت پیری ندانی که معنیش جز                                  

 تو، به کز توانائی خویش گوئی
 ناتوانی یچه میپرسی از دوره

 جوانی نکودار، کاین مرغ زیبا                                  
 استخوانی ینماند در این خانه                                    

 متاعی که من رایگان دادم از کف
 تو گر میتوانی، مده رایگانی

 ھر آن سرگرانی که من کردم اول                                   
 جھان کرد از آن بیشتر، سرگرانی                                  

 ام سوخت، از کار ماندمچو سرمایه
 مایه بازارگانیکه بازی است، بی
 از آن برد گنج مرا، دزد گیتی                      

 که در خواب بودم گه پاسبانی                      
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 روان نوشت که خلقبزرگمھر، به نوشین
 ز شاه، خواھش امنیت و رفاه کنند                                                   

 شھان اگر که به تعمیر مملکت کوشند 
 حاجت است که تعمیر بارگاه کنندچه                                                   

 چرا کنند کم از دسترنج مسکینان
 چرا به مظلمه، افزون بمال و جاه کنند                                                  
 چو کج روی تو، نپویند دیگران ره راست

 گناه کنند چو یک خطا ز تو بینند، صد                                                  
 به لشکر خرد و رای و عدل و علم گرای

 سپاه اھرمن، اندیشه زین سپاه کنند                                                   
 فرست خویش تو را، مظلوم یجواب نامه

 بسا بود، که دبیرانت اشتباه کنند                                                   
 بدست تو چون سپرد سپھر زمام کار،

 به کار خلق، چرا دیگران نگاه کنند                                                  
 اگر بدفتر حکام، ننگری یک روز

 ھزار دفتر انصاف را سیاه کنند                                                  
 اگر که قاضی و مفتی شوند، سفله و دزد

 دروغگو و بداندیش را گواه کنند                                                   
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 بسمع شه نرسانند حاسدان قوی
 تظلمی که ضعیفان دادخواه کنند                                                 

 بپوش چشم ز پندار و عجب، کاین دو شریک
 بر آن سرند، که تا فرصتی تباه کنند                                                 

 چو جای خودشناسی، بحیله مدعیان
 ترا ز اوج بلندی، به قعر چاه کنند                                                 

 بترس ز اه ستمدیدگان، که در دل شب
 نفرین بپادشاه کننداند که نشسته                                                

 از آن شرار که روشن شود ز سوز دلی
 بیک اشاره، دو صد کوه را چو کاه کنند                                               
 سند بدست سیه روزگار ظلم، بس است
 ای که در آن، ثبت اشک و آه کنندصحیفه                                             

 جور کند، خلق در امید نجاتچو شاه 
 ھمی حساب شب و روز و سال و ماه کنند                                            

 اند بر سر راهھزار دزد، کمین کرده
 چنان مباش که بر موکب تو راه کنند                                          

 مخسب، تا که نپیچاند آسمانت گوش
 چنین معامله را بھر انتباه کنند                                                

 خبرانتو، کیمیای بزرگی بجوی، بی                          
 بھل، که قصه ز خاصیت گیاه کنند                         

  
  
  

  
 به سوزنی ز ره شکوه گفت پیرھنی

 بتن است ببین ز جور تو، ما را چه زخمھا
 ھمیشه کار تو، سوراخ کردن دلھاست

 ھماره فکر تو، بر پھلوئی فرو شدن است
 بگفت، گر ره و رفتار من نداری دوست                                               
 برو بگوی بدرزی که رھنمای من است                                               

 سبب از دست من چه مینالیوگر نه، بی                                               
 ندیده زحمت سوزن، کدام پیرھن است                                                
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 ای رسد در دشتاگر به خار و خسی فتنه
 گناه داس و تبر نیست، جرم خارکن است

 ز من چگونه ترا پاره گشت پھلو و دل
 ، که مرا پیشه پاره دوختن استخود آگھی

 چه رنجھا که برم بھر خرقه دوختنی                                              
 ھا که ز من بر لحاف پیرزن استچه وصله                                             

 آن بیارایمبدان ھوس که تن این و                                               
 است زیستن ساده دیرینه، یمرا وظیفه                                              

 ز در شکستن و خم گشتنم نیاید عار
 چرا که عادت من، با زمانه ساختن است

 شعار من، ز بس آزادگی و نیکدلی
 بقدر خلق فزودن، ز خویش کاستن است

 ھمیشه دوختنم کار و خویش عریانم                                             
 بغیر من، که تھی از خیال خویشتن است                                             

 یکی نباخته، ای دوست، دیگری نبرد                                              
 جھان و کار جھان، ھمچو نرد باختن است                                              

 بباید آنکه شود بزم زندگی روشن
 نصیب شمع، مپرس از چه روی سوختن است

 ھر آن قماش، که از سوزنی جفا نکشد
 عبث در آرزوی ھمنشینی بدن است

 تفاوتھاستمیان صورت و معنی، بسی                                              
 فرشته را، بتصور مگوی اھرمن است                                             

 ھزار نکته ز باران و برف میگوید                                              
 ای که به فصل بھار، در چمن استشکوفه                                              

 ھم از تحمل گرما و قرنھا سختی است                  
 اگر گھر به بدخش و عقیق در یمن است                   
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 از درد پای، پیرزنی ناله کرد زار
 کامروز، پای مزرعه رفتن نداشتم
 برخوشه چینیم فلک سفله، گر گماشت                                         
 عیبش مکن، که حاصل و خرمن نداشتم                                         

 دانی، ز من برای چه دامن گرفت دھر
 من جز سرشک گرم، بدامن نداشتم

 سر، درد سر کشید و تن خسته عور ماند                                            
 ایکاش، از نخست سر و تن نداشتم                                            
 ھستی، وبال گردن من شد ز کودکی

 ایکاش، این وبال بگردن نداشتم
 پیر شکسته را نفرستند بھر کار                                            
 من برگ و ساز خانه نشستن نداشتم                                            

 دھرم خبر نبودھای شبرو از حمله
 من چون زمانه، چشم به روزن نداشتم

 بختصد معدن است در دل ھر سنگ کوه                                           
 من، یک گھر از این ھمه معدن نداشتم                                           

 فقرم چو گشت دوست، شنیدم ز دوستان
 من نداشتمھا، که چشم ز دشآن طعنه

 گر جور روزگار کشیدم، شگفت نیست                                              
 یارای انتقام کشیدن نداشتم                                               

 دیگر کبوترم بسوی النه برنگشت
 مانا شنیده بود که ارزن نداشتم

 رخت نبست پیرم یاز کلبه، خیره گربه                                               
 دیگر پنیر و گوشت، به مخزن نداشتم                                                

 بد دل، زمانه بود که ناگه ز من برید
 من قصد از زمانه بریدن نداشتم

 زانروی، چرخ سنگ بسر زد مرا که من                                             
 مانند چرخ، سنگ و فالخن نداشتم                                             

 ھر روز بر سرم، سر موئی سپید شد
 نداشتم رفتن یافزود برف و چاره

 ختممن خود چو آتش، از شرر فقر سو                                            
 پروای سردی دی و بھمن نداشتم                                            

 دید سال شصت من یماندم بسی و دیده
 اما چه سود، بھره ز دیدن نداشتم
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 ھمواره روزگار سیه دید، چشم من                                            
 نداشتم روشن یآسایشی ز دیده                                             
 دستی نماند که تا بدوزد قبای من

 حاجت به جامه و نخ و سوزن نداشتم
 روزی که پند گفت بمن گردش فلک                                            
 آن روز، گوش پند شنیدن نداشتم                                            

 ھرگز مرا ز داشتن خلق رشک نیست                  
 زان غبطه میخورم که چرا من نداشتم                  

  
  
  
  
  
  
  
  

 شب شد و پیر رفوگر ناله کرد
 کای خوش آن چشمی که گرم خفتن است

 چه شب و روزی مرا، چون روز و شب
 صحبت من، با نخ و با سوزن است

 من بھر جائی که مسکن میکنم                                              
 با من آنجا بخت بد، ھم مسکن است                                              
 چیره شد چون بر سیه، موی سپید                                              
 انستن استگفتم اینک نوبت د                                              

 اینه دم و دودی، نه سود و مایه
 یمن استا دزد از درویش، یخانه

 برگشای اوراق دل را و بخوان
 ھای دل، فزون از گفتن استقصه

 من زبون گشتم بچنگال دو گرگ                                             
 گرگند و گیتی مکمن استروز و شب،                                              
 ایستادم، گر چه خم شد پشت من                                             

 اوفتادن، از قضا ترسیدن است                                              
 گر نھم امروز، این فرصت ز دست

 ام فردا به خواری مردن استچاره
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 استسر، ھزاران دردسر دارد، سر 
 تن، دو صد توش و نوا خواھد، تن است

 دل ز خون، یاقوت احمر ساخته است                                            
 من نمیدانستم اینجا معدن است                                            
 ھا کردم رفو، اما به تنجامه                                            
 ای دارم که چون پرویزن استجامه                                            

 اینھمه جان کندن و سوزن زدن
 گور خود، با نوک سوزن کندن است

 ھر چه امشب دوختم، بشکافتم
 این نخستین مبحث نادیدن است

 بیند دگرچشم من، چیزی نمی                                          
 کار سوزن، کار چشم روشن است                                          

 دیده تا یارای دیدن داشت، دید                                          
 این چراغ، اکنون دگر بی روغن است                                           

  
  

 اندچرخ تا گردیده، خلق افتاده
 از آن گردیدن است این فتادنھا

 آنچه روزی در تنم، دل داشت نام
 بسکه سختی دید، امروز آھن است

 بس رفو کردم، ندانستم که عمر                                              
 صد ھزارش پارگی بر دامن است                                              
 گفتمش، لختی بمان بھر رفو                                              
 گفت فرصت نیست، وقت رفتن است                                              

 خیره از من زیرکی خواھد فلک
 کارگر، ھنگام پیری کودن است
 دوش، ضعف پیریم از پا فکند

 گفتم این درس ز پای افتادن است
 ذره ذره ھر چه بود از من گرفت                                           
 دیر دانستم که گیتی رھزن است                                           
 نیست جز موی سپیدم حاصلی                                           
 م ادبار است و فقرم خرمن استکشت                                           

 من به صد خونابه، یک نان یافتم
 نان نخوردن، بھتر از خون خوردن است
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 دشمنان را دوستتر دارم ز دوست
 دوست، وقت تنگدستی دشمن است

 ھر چه من گردن نھادم، چرخ زد                                           
 خون من، ایام را بر گردن است                                           

 امخسته و کاھیده و فرسوده                                           
 ھر زمانم، مرگ در پیراھن است                                            

 دوزی بود و بسارزش من، پاره
 این چنین ارزش، بھیچ ارزیدن است

 امدهمن نه پیراھن، کفن پوشی
 این کفن، بر چشم تو پیراھن است
 سوزنش صد نیش زد، این خیرگی                                        
 دستمزد دست لرزان من است                                        
 بر ستمکاران، ستم کمتر رسد                                        

 این سزای بردباری کردن است                                        
  
  
  

 صبح آمد و مرغ صبحگاھی
 زد نغمه، بیاد عھد دیرین

 خفاش برفت با سیاھی
 شد پر ھمای روز، زرین

 در چشمه، بشوق جست ماھی                                           
 ریاحینشبنم بنشست بر                                             
 شد وقت رحیل و مرد راھی                                            
  بنھاد بر اسب خویشتن، زین                                            

 
  ھر مست که بود، ھشیار است                    

 
 کندند ز باغ، خار و خس را

 گردید چمن، زمردین رنگ
 س رادزدید چو دیو شب، نف

 خوابید ز خستگی، شباھنگ
 ھنگام سحر، در قفس را                                     
 بشکست و پرید صید دلتنگ                                     
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 بر سر نرسانده این ھوس را                                     
  ناگھان سنگ بر پاش رسید                                     

 
  این عادت دور روزگار است                

 
 آراست بساط آسمانی

 گری، خور جھانتاباز جلوه
 یمانی یبگریخت ستاره

 از باغ و چمن، پرید مھتاب
 رخشنده چو آب زندگانی                                    
 آب یجوشید ز سنگ، چشمه                                    
 وان مست شراب ارغوانی                                    
  مخمور فتاد و ماند در خواب                                    

 
  مستی شد و نوبت خمار است                           

 
 ای مرغک رام گشته در دام

 برخیز که دام را گسستند
 پر میزن و در سپھر بخرام

 ، پر شکستندکز پر شکن تو
 بس چون تو، پرندگان گمنام                                         
 جستند ره خالص و جستند                                         
 با کوشش و سعی خود، سرانجام                                         

  نشستند عافیت یشهدر گو                                          
 

  کوشنده ھمیشه رستگار است                  
 

 باش بوستان و باغ یھمسایه
 تا چند کناره میگزینی

 باش شادمان صبح، یچون چھره
 تا چند ملول مینشینی

 ھم صحبت مرغ صبح خوان باش                                       
 تا چند نژندی و حزینی                                       
 چاالک و دلیر و کاردان باش                                       
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  چینیدر وقت حصاد و خوشه                                        
 

  آسایش کارگر ز کار است                
 

 آنگونه بپر، که پر نریزی
 در دامن روزگار، سنگ است

 خیزیبسیار مکن بلند 
 کافتادن نیک نام، ننگ است

 گر صلح کنی و گر ستیزی                                         
 این نقش و نگار، ریو و رنگ است                                        
 گر سر بنھی و گر گریزی                                        

  شاھین سپھر، تیز چنگ است                                        
 

  صیاد زمانه، جانشکار است                  
  
 

 بر شاخه سرخ گل، مکن جای
 کان حاصل رنج باغبان است

 منقار ز برگ گل، میارای
 گل، زیور چھر بوستان است

 در نارون، آشیانه منمای                                              
 برگش مشکن، که سایبان است                                              

 از بامک پست، دانه مربای                                              
  کان دانه برای ماکیان است                                              

 
 او طائر بسته در حصار است                

  
 بند بر چشم باغ، یاز میوه

 بارخوش نیست درخت میوه بی
 با روزی خویش، باش خرسند
 راھی که نه راه تست، مسپار

 آنجا که پر است و حلقه و بند                                        
 دام ستم است، پای مگذار                                        
 فرض است نیازموده را پند                                        
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  و آگاه نمودنش ز اسرار                                        
 

  شمار استیغماگر و دزد، بی         
 

 فراھم کن خویش، یآذوقه
 زان میوه که خشک کرده دھقان

 گه دانه بود زیاد و گه کم
 سانھمواره فلک نگشته یک

 بی گل، نشد آشیانه محکم                                       
 بی پایه، بجا نماند بنیان                                        
 ای و ترسیماندود نکرده                                        
  نویرانه شود ز برف و بارا                                       

 
  جاوید نه موسم بھار است                          

  
 

 گام منه دیگران یدر النه
 خاشاک ببر، بساز النه

 بی رنج، کسی نیافت آرام
 بی سعی، نخورد مرغ دانه

 زشت است ز خلق خواستن وام                                       
 ای به خانهذخیرهتا ھست                                         
 از دست مده، بفکرت خام                                       
  امنیت ملک آشیانه                                       

 
  است استوار خرد، یاین پایه              

 
 خوش صبحدمی، اگر توانی

 بر دامن مرغزار بنشین
 چون در ره دور، دیر مانی

 کنند خونینبال و پر تو، 
 گر رسم و ره فرار دانی                                      
 چون فتنه رسد، تو رخت بر چین                                     
 این نکته، چو درس زندگانی                                     



265 
 

 

 وینپر که کن، گوش یآویزه                                      
  در دوستی تو پایدار است            

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 ھر که با پاکدالن، صبح و مسائی دارد

 دلش از پرتو اسرار، صفائی دارد                                                
 پاک یزھد با نیت پاک است، نه با جامه

 آلوده، که پاکیزه ردائی داردای بس                                                 
 شمع خندید به ھر بزم، از آن معنی سوخت

 خنده، بیچاره ندانست که جائی دارد                                               
 سوی بتخانه مرو، پند برھمن مشنو

 بت پرستی مکن، این ملک خدائی دارد                                               
 ھیزم سوخته، شمع ره و منزل نشود

 باید افروخت چراغی، که ضیائی دارد                                               
 گرگ، نزدیک چراگاه و شبان رفته به خواب

 بره، دور از رمه و عزم چرائی دارد                                               
 نرودمور، ھرگز بدر قصر سلیمان 

 دارد نوائی و برگ خود، یتا که در النه                                              
 گھر وقت، بدین خیرگی از دست مده

 آخر این در گرانمایه بھائی دارد                                              
 فرخ آن شاخک نورسته که در باغ وجود

 وقت رستن، ھوس نشو و نمائی دارد                                              
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 صرف باطل نکند عمر گرامی، پروین
 آنکه چون پیر خرد، راھنمائی دارد                                          

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سیر، یک روز طعنه زد به پیاز
 مسکین چقدر بد بوئیکه تو                                                  

 خبریگفت، از عیب خویش بی
 زان ره از خلق، عیب میجوئی                                                 

 گفتن از زشتروئی دگران
 نشود باعث نکوروئی                                                 

 تو گمان میکنی که شاخ گلی
 بصف سرو و الله میروئی                                                  

 یا که ھمبوی مشک تاتاری
 یا ز ازھار باغ مینوئی                                                 

 خویشتن، بی سبب بزرگ مکن
 تو ھم از ساکنان این کوئی                                               

 و ناھموارره ما، گر کج است 
 تو خود، این ره چگونه میپوئی                                              

 در خود، آن به که نیکتر نگری
 اول، آن به که عیب خود گوئی                                            

 ما زبونیم و شوخ جامه و پست
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 چرا شوخ تن نمیشوئی تو                                            
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 ھمای دید سوی ماکیان بقلعه و گفت

 ھمت و تن آسانندکه این گروه، چه بی
 زبون مرغ شکاری و صید روباھند
 رھین منت گندم فروش و دھقانند

 چو طائران دگر، جمله را پر و بال است                                            
 چرا برای رھائی، پری نیفشانند                                            

 ھمی فتاده و مفتون دانه و آبند                                             
 ھمی نشسته و بر خوان ظلم مھمانند                                            

  
 دجز این فضا، به فضای دگر نمیگردن

 جز این بساط، بساط دگر نمیدانند
 شدند جمع، تمامی بگرد مشتی دان
 عجب گرسنه و درمانده و پریشانند
 نه عاقلند، از آن دستگیر ایامند                                           
 نه زیر کند، از آن پای بند زندانند                                           

 زمانه، گردنشان را چنین نپیچاند                                           
 بجد و جھد، گر این حلقه را بپیچانند                                            

 خبرند از اساس نشو و نماھنوز بی
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 بنیانند و بنا این ینوز شیفتھ
 بگفت، این ھمه دانستی و ندانستی

 دام انسانندکه این قبیله گرفتار 
 شکستگی و درافتادگی طبیعت ماست                                           

 مانندز بستن ره ما، خلق در نمی                                            
 سوی بسیط زمین، گر تو را فتد گذری                                            

 درین شرار، ترا ھم چو ما بسوزانند                                            
 ترازوی فلک، ای دوست، راستی نکند

 گه موازنه، یاقوت و سنگ یکسانند
 درین حصار، ز درماندگان چه کار آید

 که زیرکان، ھمه در کار خویش حیرانند
 مھای تزویرندھا که درین داچه حیله                                             
 چه رنگھا که درین نقشھای الوانند                                             
 نھفته، سودگر دھر ھر چه داشت فروخت                                            

  خبر نداد، گرانند یا که ارزانند                                             
 

 ھستی یکه نھادند پایدر آن زمان 
 قرار شد که زبردست را نرجانند
 نداشتیم پر شوق، تا سبک بپریم

 گمان مبر که در افتادگان، گرانجانند
 درین صحیفه، چنان رمزھا نوشت قضا                                          
 نادانندکه ھر چه بیش بدانند، باز                                           
 بکاخ دھر، که گه شیون است و گه شادی                                          
  بمیل گر ننشینی، بجبر بنشانند                                          
 ترا بر اوج بلندی، مرا سوی پستی

 مباشران قضا، میزنند و میرانند
 حدیث خویش چه گوئیم، چون نمیپرسند

 ود چه نویسیم، چون نمیخوانندحساب خ
 چه آشیان شما و چه بام کوته ما                                                  
 ھمین بس است که یکروز، ھر دو ویرانند                                                  
 در اصول نقص و کمالتفاوتی نبود                                                   
 کمالھا ھمه انجام کار، نقصانند                                                  

 به تیره روز مزن طعنه، کاندرین تقویم
 نوشته شد که چنین روزھا فراوانند
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 از آن کسیکه بگرداند چھره، شاھد بخت
 عجب مدار، اگر خلق رو بگردانند

 انددرین سفینه، کسانی که ناخدا شده                                                 
 تمام عمر، گرفتار موج و طوفانند                                                  

 ره وجود، به جز سنگالخ عبرت نیست                                                
 فتادگان، خجل و رفتگان پشیمانند                                                 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 که سر و روی ما سیاه مکن                        جعل پیر گفت با انگشت
 ھمه را سوی ما نگاه مکن                  گفت، در خویش ھم دمی بنگر
 جاه مفروش و اشتباه مکن                 این سیاھی، سیاھی تن نیست
 زین مکان، خیره عزم راه مکن                  با تو، رنگ تو ھست تا ھستی

 وقت شیرین خود تباه مکن                     خبر، سپید نشدسیه، ای بی
  

  چی کوردینسرگین گردان= قالۆجعل(جوعل) = 
  
  
  

  
  
  
  
  

 دم، نسیمی روح پرورسپیده
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 گیتی را معنبروزید و کرد 
 تو پنداری، ز فروردین و خرداد

 بباغ و راغ، بد پیغام آور
 برخسار و بتن، مشاطه کردار                                               
 عروسان چمن را بست زیور                                              

 گرفت از پای، بند سرو و شمشاد                                               
 سترد از چھره، گرد بید و عرعر                                                

 ز گوھر ریزی ابر بھاری
 بسیط خاک شد پر لؤلؤ تر

 مبارکباد گویان، در فکندند
 درختان را بتارگ، سبز چادر

 نماند اندر چمن یک شاخ، کانرا                                             
 نپوشاندند رنگین حله در بر                                             

 ز بس بشکفت گوناگون شکوفه                                              
 ھوا گردید مشکین و معطر                                              

 بسی شد، بر فراز شاخساران
 زمرد، ھمسر یاقوت احمر

 بتن پوشید گل، استبرق سرخ
 بسر بنھاد نرگس، افسر زر

 بھاری لعبتان، آراسته چھر                                           
 بکردار پریرویان کشمر                                            
 چمن، با سوسن و ریحان منقش                                           
 زمین، چون صحف انگلیون مصور                                           

 در اوج آسمان، خورشید رخشان
 گھی پیدا و دیگر گه مضمر
 فلک، از پست رائیھا مبرا

 جھان، ز الوده کاریھا مطھر
  

  
  
  

 ایآرزو، خوش زی که بار آوردهای نھال 
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 ایغنچه بی باد صبا، گل بی بھار آورده
 باغبانان تو را، امسال سال خرمی است
 ایزین ھمایون میوه، کز ھر شاخسار آورده

 شاخ و برگت نیکنامی، بیخ و بارت سعی و علم                                          
 ایاین ھنرھا، جمله از آموزگار آورده                                         

 خرم آنکو وقت حاصل ارمغانی از تو برد                                         
 ایبرگ دولت، زاد ھستی، توش کار آورده                                         

 ای زین شاخه، ما را زیب دست و دامن استغنچه
 ان، تا فرصت کوشیدن استھمتی، ای خواھر

 پستی نسوان ایران، جمله از بی دانشی است
 مرد یا زن، برتری و رتبت از دانستن است

 زین چراغ معرفت کامروز اندر دست ماست                                          
 شاھراه سعی و اقلیم سعادت، روشن است                                           
 به که ھر دختر بداند قدر علم آموختن                                           
 تا نگوید کس، پسر ھشیار و دختر کودن است                                           

 زن ز تحصیل ھنر شد شھره در ھر کشوری
 بر نکرد از ما کسی زین خواب بیدردی سری

 اندبھرهشتن بیاز چه نسوان از حقوق خوی
 نام این قوم از چه، دور افتاده از ھر دفتری

 دامن مادر، نخست آموزگار کودک است                                         
 طفل دانشور، کجا پرورده نادان مادری                                         

 چنین درماندگی، از ماه و پروین بگذریمبا                                           
 گر که ما را باشد از فضل و ادب، بال و پری                                          

  
  
  

  
  
  

  
 با بد و نیک جھان، ساختن است                 ای دل، اول قدم نیکدالن
 تآز را پشت سر انداختن اس                   صفت پیشروان ره عقل



272 
 

 

 بردن اینجا، ھمه را باختن است           ای که با چرخ ھمی بازی نرد
 است آختن تیغ یکاندر اندیش             اھرمن را بھوس، دست مبوس

 دیو را دیدن و نشناختن است         عجب از گمشدگان نیست، عجب
 توسن عمر تو، در تاختن است              تو زبون تن خاکی و چو باد

 خوشتر از کاخ برافراختن است                   ویرانه عمارت کردندل 
  

  

  
  
  
  
  
  
  

 گفت با خاک، صبحگاھی باد
 روزگار مبادچون تو، کس تیره

 تو، پریشان ما و ما ایمن
 تو، گرفتار ما و ما آزاد

 ھمگی کودکان مھد منند                                           
 تیر و اسفند و بھمن و مراد                                          
 گه روم، آسیا بگردانم                                          
 گه بخرمن و زم، زمان حصاد                                          

 ای چو من سوی خلقپیک فرخنده
 کوتوال سپھر نفرستاد

 چھره شویم گرد برگھا را ز
 ھا را شکفته دارم و شادغنچه

 من فرستم بباغ، در نوروز                                        
 مژده شادی و نوید مراد                                        
 گاه باشد که بیخ و بن بکنم                                        

 از چنار و صنوبر و شمشاد                                        
 شد ز نیروی من غبار و برفت
 خاک جمشید و استخوان قباد
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 گه بباغم، گھی بدامن راغ
 گاه در بلخ و گاه در بغداد

 تو بدینگونه بد سرشت و زبون                                    
 سرفراز و نیک نھادمن چنین                                      
 گفت، افتادگی است خصلت من                                     

 ام تا زاداوفتادم، زمانه                                      
 اندر آنجا که تیرزن گیتی است

 ای خوش آنکس که تا رسید افتاد
 ھمه، سیاح وادی عدمیم

 منعم و بینوا و سفله و راد
 سیل سخت است و پرتگاه مخوف                                       

 پایه سست است و خانه بی بنیاد                                        
 ھر چه شاگردی زمانه کنی                                        

 نشوی آخر، ای حکیم استاد                                        
  
  

 رھروی را که دیو راھنماست
 اندر انبان، چه توشه ماند و زاد

 چند دل خوش کنی به ھفته و ماه
 چند گوئی ز آذر و خورداد

 که، درین بحر فتنه غرق نگشت                                             
 که، درین چاه ژرف پا ننھاد                                             

 این معما، بفکر گفته نشد                                             
 قفل این راز را، کسی نگشاد                                              

 ایم و خواجه یکی استمن و تو بنده
 تو و ما را ھر آنچه داد، او داد

 ھر چه معمار معرفت کوشید
 نشد آباد، این خراب آباد

 چون سپید و سیه، تبه شدنی است                                         
 چه تفاوت میان اصل و نژاد                                         
 چه توان خواست از مکاید دھر                                         
 د، ھر چه بادابادچه توان کر                                          

 پتک ایام، نرم سازدمان
 من اگر آھنم، تو گر پوالد
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 نزد گرگ اجل، چه بره، چه گرگ
 پیش حکم قضا، چه خاک و چه باد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ب نالید، وقت جوشیدنآ

 کاوخ از رنج دیگ و جور شرار
 نه کسی میکند مرا یاری                                             
 نه رھی دارم از برای فرار                                             

 نه توان بود بردبار و صبور
 نه فکندن توان ز پشت، این بار

 خواری کس نخواستم ھرگز                                                  
 کرد آسمانم خوار از چه رو،                                                  

 من کجا و بالی محبس دیگ
 من کجا و چنین مھیب حصار

 ای ز ناله خموشنشوم لحظه                                                   
 نتوانم دمی گرفت قرار                                                    

 از چه شد بختم، این چنین وارون
 کارم، این چنین دشواراز چه شد 

 از چه در راه من فتاد این سنگ                                                 
 از چه در پای من شکست این خار                                                 

 راز گفتم ولی کسی نشنید
 سوختم زار و ناله کردم زار
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 ھر چه بر قدر خلق افزودم                                               
 خود شدم در نتیجه بیمقدار                                               

 از من اندوخت طرف باغ، صفا
 رونق از من گرفت فصل بھار 

 یاد باد آن دمی که میشستم                                                
 گلزار بدامن گل ەیچھر                                                

 یاد باد آنکه مرغزار، ز من
 اش پود و سبزه بودش تارالله

 رستنیھا تمام طفل منند                                                 
 از گل و خار سرو و بید و چنار                                                 

 وقتی از کار من شماری بود
 از چه بیرونم این زمان ز شمار

 چرخ، سعی مرا شمرد بھیچ                                              
 دھر، کار مرا نمود انکار                                              

 من، بیک جا، دمی نمی ماندم
 ماندم اکنون چو نقش بر دیوار

 من که بودم پزشک بیماران                                                
 آخر کار، خود شدم بیمار                                                

 من که ھر رنگ شستم، از چه گرفت
 زنگار دلم یروشن آئین

 خاطرنه صفائیم ماند در                                                     
 نه فروغیم ماند بر رخسار                                                    

 آتشم ھمنشین و دود ندیم
 ام ھمدم و شرارم یارشعله

 زین چنین روز، داشت باید ننگ                                            
 کار داشت باید عارزین چنین                                             

 ھیچ دیدی ز کار درماند
 کاردانی چو من، در آخر کار

 خویش ەیباختم پاک تاب و جلو                                           
 بسکه بر خاطرم نشست غبار                                           

 سوز ما را، کسی نگفت که چیست
 رنج ما را، نخورد کس تیمار

 با چنین پاکی و فروزانی                                              
 این چنینم کساد شد بازار                                              
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 آخر، این آتشم بخار کند
 بھوای عدم، روم ناچار

 گفت آتش، از آنکه دشمن تست                                            
 طمع دوستی و لطف مدار                                            

 ھمنشین کسی که مست ھوی ست
 نشد، ای دوست، مردم ھشیار

 زار، کشت کندھر که در شوره                                            
  نبود از کار خویش، برخوردار                                            

 خام بودی تو خفته، زان آتش
 کرد ھنگام پختنت بیدار

 در کنار من، از چه کردی جای                                            
 که ز دودت شود سیاه کنار                                            

 ھر کجا آتش است، سوختن است
 این نصیحت، بگوش جان بسپار

 دھر ازین راھھا زند بیحد                                              
 چرخ ازین کارھا کند بسیار                                              

 نقش کار تو، چون نھان ماند
 دارتا بود روزگار آینه

 نگشود کسی را غیب ەیپرد                                              
 ای کس نخواند زین اسرارنکته                                               

 ای ز بدنامی استگرت اندیشه
 منشین با رفیق ناھموار

 فروشعاقالن از دکان مھره                                                
 نخریدند لؤلؤ شھوار                                                 

 خنجر ندید، جز خستن کس ز
 کس ز پیکان نخواست، جز پیکار

 سالکان را چه کار با دیوان                                               
 طوطیان را چه کار با مردار                                               

 چند دعوی کنی، بکار گرای                          
 ھیچگه نیست گفته چون کردار                          

  
  
  



277 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ای جسم سیاه مومیائی
 کو آنھمه عجب و خودنمائی
 با حال سکوت و بھت، چونی

 در عالم انزوا چرائی
 آژنگ ز رخ نمیکنی دور                                                            

 ز ابروی، گره نمیگشائی                                                            
 معلوم نشد به فکر و پرسش                                                            
 این راز که شاه یا گدائی                                                            

 گر گمره و آزمند بودی                                                            
 امروز چه شد که پارسائی                                                            

 با ما و نه در میان مائی                               
 وقتی ز غرور و شوق و شادی

 ادینھپا بر سر چرخ می
 بودی چو پرندگان، سبکروح
 در گلشن و کوھسار و وادی

 آن روز، چه رسم و راه بودت                                                        
 ای، نه رادیامروز، نه سفله                                                         
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 پیکان قضا بسر خلیدت                                                          
 چون شد که ز پا نیوفتادی                                                          
 صد قرن گذشته و تو تنھا                                                          

 ایستادی دخمه یدر گوش                                                          
 گوئی که ز سنگ خاره زادی                                
 کردی ز کدام جام می نوش

 کاین گونه شدی نژند و مدھوش
 بر رھگذر که، دوختی چشم
    ایام، ترا چه گفت در گوش

 بند تو، که بر گشود از پای                                            
 بار تو، که برگرفت از دوش                                           

 در عالم نیستی، چه دیدی                                            
 کاینسان متحیری و خاموش                                            
 بدست بودت دست چه کسی،                                           

 از بھر که، باز کردی آغوش                                            
 ای فراموشدیری است که گشته                             

  
 شاید که سمند مھر راندی

 ای رساندینانی بگرسنه
 را حوادثی ەیآفت زد
 وارھاندی عجز یاز ورط

 ای گرفتیاز دامن غرقه                                           
 تا دامن ساحلش کشاندی                                           
 ھر قصه که گفتنی است، گفتی                                          

 نیست خواندیھر نامه که خواند                                           
 پھلوی شکستگان نشستی                                           
 از پای فتاده را نشاندی                                           

 فرجام، چرا ز کار ماندی                         
 اند سوگندگوئی بتو داده

 کاین راز، نھان کنی به لبخند
 است پر چین این دست که گشته
 ای برومندبودست چو شاخه

 کدرست ھزار مشکل آسان                                          
 بستست ھزار عھد و پیوند                                          
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 بنموده به گمرھی، ره راست                                          
 ای، بندبگشوده ز پای بنده                                          
 شاید که به بزمگاه فرعون                                          
 بگرفته و داده ساغری چند                                          

  کو دولت آن جھان خداوند                         
 ای درین غاره تو خفتهزان دم ک

 گردنده سپھر، گشته بسیار
 بس پاک دالن و نیک کاران

 آلوده شدند و زشت کردار
 بس جنگ، به آشتی بدل شد                                                
 بس صلح و صفا که گشت پیکار                                                

 بس زنگ که پاک شد به صیقل                                                
 بس آینه را گرفت زنگار                                                
 بس باز و تذرو را تبه کرد                                                
 بچنگ و منقار شاھین عدم،                                                

  ای یار، سخن بگوی با یار                   
 

 ای مرده و کرده زندگانی
 دانی ھیچ مرده، ەیای زند

 بس پادشھان و سرافرازان
 بردند بخاک، حکمرانی

 بس رمز ز دفتر سلیمان                                              
 خواندند به دیو، رایگانی                                             
 بگذشت چه قرنھا، چه ایام                                             

 گه باغم و گه بشادمانی                                              
 کاخ بلند پایه، شد پستبس                                              

 اما تو بجای، ھمچنانی                                              
  مرزبانی مرگ، یبر قلع                 

 شداد نماند در شماری
 با کار قضا نکرد کاری
 نمرود و بلند برج بابل

 شد خاک و برفت با غباری
 مانا که ترا دلی پریشان                                           
 در سینه تپیده روزگاری                                           
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  در راه تو، اوفتاده سنگی                                           
 شکسته خاریدر پای تو، در                                             
 سیاھت ەیدزدیده، بچھر                                            
 غلتیده سرشک انتظاری                                            

 در رھگذر عزیز یاری                           
 شاید که ترا بروی زانو

 جا داشته کودکی سخنگو
 ای بدامنروزیش کشیده

 ای به پھلونشاندهگاھیش 
 گه گریه و گاه خنده کرده                                         
 بوسیده گھت و سر گھی رو                                         
 یکبار، نھاده دل به بازی                                         
 لحظه، ترا گرفته بازویک                                          
 گامی زده با تو کودکانه                                         
 پرسیده ز شھر و برج و بارو                                         

  در پای تو، ھیچ مانده نیرو               
  
  

 گرد از رخ جان پاک رفتی
 وین نکته ز غافالن نھفتی

 شنیدیاندرز گذشتگان 
 ھا نگفتیحرفی ز گذشته

 از فتنه و گیر و دار، طاقی                                          
 با عبرت و بمی و بھت، جفتی                                          
 داد و ستد زمانه چون بود                                          

 ای دوست، چه دادی و گرفتی                                          
 اینجا اثری ز رفتگان نیست                                         
  چون شد که تو ماندی و نرفتی                                          

 
  چشم تو نگاه کرد و خفتی                         
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  قطع را برای سوگواری پدر سرودەاست. پروین ، این
  

 ای گل، تو ز جمعیت گلزار، چه دیدی                 
 جز سرزنش و بد سری خار، چه دیدی                 
 ای لعل دل افروز، تو با اینھمه پرتو                 
 جز مشتری سفله، ببازار چه دیدی                 
 به چمن، لیک قفس گشت نصیبترفتی                  
 غیر از قفس، ای مرغ گرفتار، چه دیدی                 

  
 

 


