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  صائب تبریزی

  

  
قمری برابر با  ھجری 1000 ەیزاد،   تبریزی صائب معروف ب دعلیمیرزا محم     
ھجری در اصفھان بدرود 1086متولد شد. او در مورخی  تبریز شهر  میالدی در 1592
  گفت. از مشھورترین شاعران دورەی صفویان است.حیات 
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  منتخبی از غزلیات صائب تبریزی
  

 
  طاقت کجاست روی عرقناک دیده را؟

  کشتی طوفان رسیده را آرام نیست
  مشربانبی حسن نیست خلوت آیینه

  دیده را معشوق در کنار بود پاک
  ی بیرون در بودیاد بھشت، حلقه
  آرمیده رای دل در تنگنای گوشه

  زارما را مبر به باغ که از سیر الله
  یک داغ صد ھزار شود داغدیده را

  قد خم ز عمر اقامت طمع مدار با
  در آتش است نعل، کمان کشیده را

  بود تنگنای جسم زندان جان پاک
  در خم قرار نیست شراب رسیده را

  کوه پشت شوخی که دارد از دل سنگین به
 در خون تپیده رادید کاش صائب می
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  ایم مادر میخانه یعمری است حلقه

  ایم مای تصرف پیمانهدر حلقه
  از نورسیدگان خرابات نیستیم

  ایم مای میخانهچون خشت، پا شکسته
  مقصود ما ز خوردن می نیست بی غمی

  ایم مای مستانهتشنگان گریه از
  در مشورت اگر چه گشاد جھان ز ماست

  ایم مای صد دانهسبحه تر زهسرگشت
  گر از ستاره سوختگان عمارتیم

  ایم ماویرانه یچون جغد، خال گوشه
  ی تکلیف کوته استاز ما زبان خامه

  ایم ما؟دیوانه این شکر چون کنیم که
  ایمچون خواب اگر چه رخت اقامت فکنده

  ایم ماافسانه زنی به ھم،تا چشم می
  اندما سرشته مھر بتان در آب و گل

 ایم مابتخانه یصائب خمیرمایه
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  یاد رخسار ترا در دل نھان داریم ما

  دل دوزخ بھشت جاودان داریم ما در
  انددر چنین راھی که مردان توشه از دل کرده
  ساده لوحی بین که فکر آب و نان داریم ما

  رویممنزل ما ھمرکاب ماست ھر جا می
  ریگ روان داریم مادر سفرھا طالع 

  چیست خاک تیره تا باشد تماشاگاه ما؟
  سیرھا در خویشتن چون آسمان داریم ما
  است ایقسمت ما چون کمان از صید خود خمیازه

  ھر چه داریم از برای دیگران داریم ما
  رویممی ھمت پیران دلیل ماست ھر جا

  قوت پرواز چون تیره از کمان داریم ما
  ایدیگر میوه سایه ما را نیستگر چه غیر از 

  منت روی زمین بر باغبان داریم ما
  از نقد جھان گر چه صائب دست ما خالی است

 ای در کاروان داریم ماچون جرس آوازه
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  ریزیم مادر پیراھن فرزانه می خار

  ریزیم ماگل به دامن بر سر دیوانه می
  شود در دامن بحر کرمگوھر می قطره

  ریزیم ماوی خویش در میخانه میآبر
  کنیمجھان فکر اقامت می در خطرگاه

  ریزیم مادر گذار سیل، رنگ خانه می
  گردد گرهخونین نمی یدر دل ما شکوه

  ریزیم ماھر چه در شیشه است، در پیمانه می
  نامردی است در آیین عشق انتظار قتل،

  ریزیم ماخون خود چون کوھکن مردانه می
  سرانتوانیم با خود برد ازین عبرت هھر چ

  ریزیم ماھست تا فرصت، برون از خانه می
  در حریم زلف اگر نگشاید از ما ھیچ کار

 ما ریزیمآبی از مژگان به دست شانه می
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  چشم مست یار شد مخمور و مدھوشیم ما

  افتاد و در جوشیم ما باده از جوش نشاط
  کشداجابت میی ما حلقه در گوش ناله

  صبح بناگوشیم ما کز سحرخیزان آن
  ایمی صد انجمن، آشوب صد ھنگامهفتنه

  کھنه خاموشیم ما گر به ظاھر چون شراب
  ی پیچیده را چون آب خواندن حق ماستنامه

  لبھای خاموشیم ما کز سخن فھمان آن
  دویمبی تامل چون عرق بر روی خوبان می

  دوشیم ما گستاخ بر و چون کمند زلف،
  از شراب مارگ خامی است صائب موج زن

 میخانه در جوشیم ما گر چه عمری شد درین
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  ی ما مانده استاز جوانی داغھا بر سینه

  نقش پایی چند ازان طاوس بر جا مانده است
  در بساط من ز عنقای سبک پرواز عمر

  خواب سنگینی چو کوه قاف بر جا مانده است
  عمر نسایم دست برھم، کز شمار نقدچون 

  زنگ افسوسی به دست بادپیما مانده است
  مرگ کند از ھر سر مویم سفیدی راهمی

  پایم از خواب گران در سنگ خارا مانده است
  عمر ھیچ نیست جز طول امل در کف مرا از

  از کتاب من، ھمین شیرازه بر جا مانده است
  ت استشکار عبر ی بینا،مطلبش از دیده

 ورنه صائب را چه پروای تماشا مانده است؟
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  مھربانی از میان خلق دامن چیده است
  از تکلف، آشنایی برطرف گردیده است

  وسعت از دست و دل مردم به منزل رفته است
  غلتیده است ھا به خونھا پاکیزه و دلجامه

  رحم و انصاف و مروت از جھان برخاسته است
  وفا گردیده است ی مھر واز قبلهروی دل 

  ی شرم و حیا، بال و پر عنقا شده استپرده
  کوه قاف دامن چیده است صبر از دلھا چو

  پوشی سرو رانیست غیر از دست خالی پرده
  ی رنگین ز گل پوشیده استجامه خار چندین

  کنندگوھر و خرمھره در یک سلک جوالن می
  پاشیده استپود انتظام از یکدیگر  تار و

  ھر تھیدستی ز بی شرمی درین بازارگاه
  برابر ماه کنعان را دکانی چیده است در

  تر نگردد از زر قلبی که در کارش کنند
  دیده استطالع ما گرگ بارانیوسف بی

  در دل ما آرزوی دولت بیدار نیست
  چشم ما بسیار ازین خواب پریشان دیده است

  روی ناز کشید ازبرزمین آن کس که دامان می
  عمرھا شد زیر دامان زمین خوابیده است

  جنبد ز جانمی گر جھان زیر و زبر گردد،
 ھر که صائب پا به دامان رضا پیچیده است
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  شد کز حدیث اھل دل گوشم تھی است مدتی

  چون صدف زین گوھر شھوار آغوشم تھی است
  دل بیدار و اشک آتشین و آه گرم از

  زندگی چون شمع خاموشم تھی استدستگاه 
  پوش من شدندارم که خواھد پرده خجلتی

  ی تقوی بر و دوشم تھی استگر چه از سجاده
  سرگذشت روزگار خوشدلی از من مپرس

  ی خاطر ازین خواب فراموشم تھی استصفحه
  دانم که چیستگفتگوی پوچ ناصح را نمی

  !است اینقدر دانم که جای پنبه در گوشم تھی
  گرچه دارم در بغل چون ھاله تنگ آن ماه را

 آغوشم تھی است ھمچنان از شرم، جای او در
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  تا به کی درخواب سنگین روزگارم بگذرد

  در سنگ خارا چون شرارم بگذرد زندگی
  چند اوقات گرامی ھمچو طفل نوسواد

  گردانی لیل و نھارم بگذرد؟ در ورق
  لولم ساخته استبس که ناز کارنشناسان م

  مالم به ھم تا وقت کارم بگذردمی دست
  امتابد دل آزادهبار منت بر نمی

  گردم گر نسیم از شاخسارم بگذرد غنچه
  کنم، من کیستمبا خیال او قناعت می

  در دل امیدوارم بگذرد؟ تا وصالش
  من که چون خورشید تابان لعل سازم سنگ را

 بگذرد به خون دل مدارم از شفق صائب
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  توان رساند؟دل را کجا به زلف رسا می

  توان رساند؟این پا شکسته را به کجا می
  سنگین دلی، وگرنه ازان لعل آبدار

  توان رساندصد تشنه را به آب بقا می
  در کاروان بیخودی ما شتاب نیست

  توان رساندرا به یک دو جام به ما می خود
  ایمآتش نشستهاز خود بریده بر سر 

  توان رساندرا به یک نگه به خدا می ما
  دامان برق را نتواند گرفت خار

  توان رساند؟عمر رفته کجا می خود را به
  صائب کمند بخت اگر نیست نارسا

 توان رساندزلف رسا می دستی به آن دو
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  دل داغدار ماند طی شد زمان پیری و
  ر غبار ماندام دصیقل شکست و آینه

  به جای خویش ی درخت که ماندچون ریشه
  شد زندگی و طول امل برقرار ماند
  ما خواھد گرفت دامن گل را به خون

  ای که ز ما یادگار مانداین آشیانه
  ناخن نزد کسی به دل سر به مھر ما

  این غنچه ناشکفته برین شاخسار ماند
  دست من از رعونت آزادگی چو سرو

  ی مشکل ز کار ماندزار عقدهصد ھ با
 نتوان ز من به عشرت روی زمین گرفت

  بر جبین من از کوی یار ماند گردی که
  صائب ز اھل درد ھم آواز من بس است

  بر دلم از روزگار ماند کوه غمی که
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  کندمی دل را نگاه گرم تو دیوانه

  کندآیینه را رخ تو پریخانه می
  خورم غمشمن و من میخورد غم دل می

  کنددیوانه غمگساری دیوانه می
  آزادگان به مشورت دل کنند کار

  کندی صددانه میکار سبحه این عقده
  ای زلف یار، سخت پریشان و درھمی

  کند؟ترا شانه می ی کهدست بریده
  غافل ز بیقراری عشاق نیست حسن

  کندمی داری پروانهفانوس پرده
  کنندگی لفظ مییاران تالش تاز

 کندمی صائب تالش معنی بیگانه
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  رودکند یادش دل بیتاب و از خود میمی
  رودبرد نام شراب ناب و از خود میمی

  کرد ھر که چون شبنم درین گلزار چشمی باز
  رودشود از آتش گل آب و از خود میمی

  حباب از محیط آفرینش ھر که سر زد چون
  روددور چون گرداب و از خود میزند یک می

  رفتار نیست پای در گل ماندگان را قوت
  رودکند سیالب و از خود مییاد دریا می

  اشمستانه یزاھد خشک از ھوای جلوه
  رودکشد خمیازه چون محراب و از خود میمی

  دل را گرفت وصل نتواند عنان رفتن
  رودغلتد به روی آب و از خود میموج می

  سامان شمع افروختن نیست این پروانه را
  رودی مھتاب و از خود میکند نظارهمی

  ھر کس درین دریا چو موج زنددست و پایی می
  رودبر امید گوھر نایاب و از خود می

  صائب را حجاب از بیخودی شرابی نیستبی
 رودکشد خوناب و از خود میجای صھبا می
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  ن در بیابان نیستمشھری عشقم، چو مجنو

  نیستم ام، محتاج دامانزندهاخگر دل
  برم بر آسمانشبنم خود را به ھمت می

  نیستم ی خورشید تاباندر کمین جذبه
  دور کردن منزل نزدیک را از عقل نیست

  چون سکندر درتالش آب حیوان نیستم
  کشم از چشم چون دستار خویشبوی یوسف می

  کنعان نیستم چشم بر راه صبا چون پیر
  گر چه خار رھگذارم، ھمتم کوتاه نیست
  ھر زمان با دامنی دست و گریبان نیستم

  ام با خاکساری جمع اوج اعتبارکرده
  خار دیوارم، وبال ھیچ دامان نیستم

  نیست چون بوی گل از من تنگ جا بر ھیچ کس
  در گلستانم، ولیکن در گلستان نیستم

  رومد، ھر جا مینان من پخته است چون خورشی
  نیستم ی ناندر تنور آتشین ز اندیشه

  گوش تا گوش زمین از گفتگوی من پرست
 نیستم در سخن صائب چو طوطی تنگ میدان
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  درد ھوشمدود اشکم، گریبان میبه دامن می

  گوید نسیم صبح در گوشمدانم چه مینمی
  به اندک روزگاری بادبان کشتی می شد

  ی تزویر بر دوشمساقیان، سجادهز لطف 
  کردم ازان روزی که بر باالی او آغوش وا

  دگر نامد به ھم چون قبله از خمیازه آغوشم
  جام صبوحی را به کار دیگران کن ساقی این

  که تا فردای محشر من خراب صحبت دوشم
  قسمت من شد داریز چشمش مستی دنباله

  شمکه شد نومید صبح محشر از بیداری ھو
  آفرینش را من آن حسن غریبم کاروان

  که جای سیلی اخوان بود نیل بناگوشم
  بدخویم کنار مادر ایام را آن طفل

  که نتواند به کام ھر دو عالم کرد خاموشم
  صحرای امکان را ز خواری آن یتیمم دامن

  گیرند بر دوشمکه گر خاکم سبو گردد، نمی
  داردسعی در اخفای من  فلک بیھوده صائب

 نه آن شمعم که بتوان داشت پنھان زیر سرپوشم
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  ی خویشمبیخود ز نوای دل دیوانه

  خویشم یساقی و می و مطرب و میخانه
  ام از خانه بدوشانزان روز که گردیده

  خویشم یھر جا که روم معتکف خانه
  داغ تو عضوی به تنم نیست چو طاوسبی

  خویشم یاز بال و پر خویش، پریخانه
  یک ذره دلم سختم از اسالم نشد نرم

  ی خویشمدر کعبه ھمان ساکن بتخانه
  دیوار من از خضر کند وحشت سیالب

  ی خویشمی ھمت مردانهویران شده
  زاھد خشکم که در ایام بھاران آن

  ی خویشمی صد دانهدر زیر گل از سبحه
  ام بس که گرانبار عالیقشده صائب

 ی خویشمبیخودی از خانهبیرون نبرد 
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  دانمسیه مست جنونم، وادی و منزل نمی

  دانمنمی کنار دشت را از دامن محمل
  آیدشکار الغرم، مشاطگی از من نمی

  دانمنمی ی قاتلنگارین کردن سرپنجه
  سپندی را به تعلیم دل من نامزد گردان

  !دانمنمی که آداب نشست و خاست در محفل
  ی دل کز گشادش عاجزم عاجزاز عقده بغیر

  دانممشکل نمی دگر ھر عقده کید پیش من،
  من آن سیل سبکسیرم که از ھر جا که برخیزم

  دانمپایان دگر منزل نمیبی بغیر از بحر
  ریزداگر سحر این بود صائب که از کلک تو می

 !دانمتکلف بر طرف، من سحر را باطل نمی
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  ایمی گلرنگ دادهباده خود باما ھوش 

  ایمگردن چو شیشه بر خط ساغر نھاده
  مرادست سیر ما بر روی دست باد

  ایمچون موج تا عنان به کف بحر داده
 بوستانسرا یک عمر ھمچو غنچه درین

  ایمایم تا گره دل گشادهخون خورده
  بساط ما از زندگی است یک دو نفس در

  ایمپیر زادهچون صبح ما ز روز ازل 
  بر ھیچ خاطری ننشسته است گرد ما

  ایمافتاده نیست خاک، اگر ما فتاده
  سوار به میدان اختیارچون طفل نی

  ایمچشم خود سوار، ولیکن پیاده در
  فتد ز بھار از فتادگیگوھر نمی

  ایمبه خاک دو روزی فتاده سھل است اگر
  صائب بود ازان لب میگون خمار ما

 ایممخمور باده ا خیال کهبیدرد ر
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  ایمھای سادهما نقش دلپذیر ورق

  ایمداغ الله از جگر درد زاده چون
  ی گشاده در آماجگاه خاکبا سینه

  ایمھمچو ھدف ایستاده اضطراببی
  خوریم؟بر دوستان رفته چه افسوس می

  ایماقامت نداده با خود اگر قرار
  لک ز مای راز فپوشیده نیست خرده

  ایمنشاه زاده چون صبح ما دوبار درین
  چون غنچه در ریاض جھان، برگ عیش ما

  ایمباد داده اوراق ھستیی است که بر
  ای زلف یار، اینھمه گردنکشی چرا؟

  ایمفتاده آخر تو ھم فتاده و ما ھم
  صائب زبان شکوه نداریم ھمچو خار

 ایمنھاده چون غنچه دست بر دل پر خون
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  ایمما نقل باده را ز لب جام کرده

  ایمتلخکامی از ایام کرده عادت به
  ایم بوسه زیاد از دھان ماستدانسته

  ایمیار به پیغام کرده صلح از دھان
  از ما متاب روی، که از آه نیم شب

  ایمشام کرده بسیار صبح آینه را
  سازند ازان سیاه رخ ما، که چون عقیق

  ایمکرده خویش را ز پی نامھموار 
  ما ھمچو آدم از طمع خام دست خویش

  ایمکرده در خلد نان پخته خود خام
  ی دام است صید راچشم گرسنه، حلقه

  ایمکرده ما خویش را خالص ازین دام
  صائب به تنگ عیشی ما نیست میکشی

 ایمکرده چون الله اختصار به یک جام
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  ان را کاروان پنداشتیمما ز غفلت رھزن

  موج ریگ خشک را آب روان پنداشتیم
  شھپر پرواز ما خواھد کف افسوس شد

  غلط بینی قفس را آشیان پنداشتیم کز
  تا ورق برگشت، محضرھا به خون ما نوشت

  قلم آن را که با خود یکزبان پنداشتیم چون
  بس که چون منصور بر ما زندگانی تلخ شد

  داراالمان پنداشتیمدار خون آشام را 
  بیقراری بس که ما را گرم رفتن کرده بود

  ی مقصود را سنگ نشان پنداشتیمکعبه
  ی سودای ما از بس بلند افتاده بودنشاه

  ھر که سنگی زد به ما، رطل گران پنداشتیم
  دوستی خون ما را ریخت گردون در لباس

 از سلیمی گرگ را صائب شبان پنداشتیم
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  در خواب عدم بود که بیدار شدیم صبح

  شب سیه مست فنا بود که ھشیار شدیم
  نقطه صفت در گرو دامن بود پای ما

  به تماشای تو سرگشته چو پرگار شدیم
  ی قدسبودیم ز معموره به شکار آمده

  ی خال تو دیدیم، گرفتار شدیمدانه
  سیل بھاران بودیم خانه پردازتر از

  خانه نگھدار شدیملنگرانداخت خرد، 
  شکر خواب بھار ی شبنم بهنرود دیده

  طراز دل بیدار شدیمعبث افسانه
  است عالم بیخبری طرفه بھشتی بوده

  حیف و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم
  نور ی ما ریزدی دریوزهصائب از کاسه

 تا گدای در شه قاسم انوار شدیم
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  تخمی که فشانیم اشک است، درین مزرعه،

  آه است، درین باغ، نھالی که رسانیم
  نشینده است ثمری کسی بیاز ما گله

  ھر چند که چون بید سراپای زبانیم
  نیست بیداری دولت به سبکروحی ما

  ھر چند که چون خواب بر احباب گرانیم
  چون تیر مدارید ز ما چشم اقامت

  کز قامت خم گشته در آغوش کمانیم
  ی ما، ھیچ عجب نیستبود سینه گر صاف

  عمری است درین میکده از درد کشانیم
  موقوف نسیمی است ز ھم ریختن ما

  ی پرواز چو اوراق خزانیمآماده
  ی مقصود مپرسیداز ما خبر کعبه

  ی ریگ روانیمبیخبران قافله ما
  ی پرھیز چو صائبعمری است که در خرقه

 رندان خرابات جھانیم یسرحلقه
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  توبه از می به چه تدبیر توانم کردن؟

  عاجز چه به تقدیر توانم کردن؟ من
  رخنه در ملک وجودم ز قفس بیشترست

  چه تعمیر توانم کردن؟ به کفی خاک
  چون نباید به نظر حسن لطیفی که تراست

  تعبیر توانم کردن؟ خواب نادیده چه
  غمزه بدمست و نگه خونی و مژگان خونریز

  سیر توانم کردن؟ تماشای رختچون 
  شد ز تماشای تو سیرای را که نمیدیده

  سیر توانم کردن؟ تماشای تو، چونبی
  عذر ننوشتن مکتوب من این است که شوق

  توانم کردن بیش ازان است که تحریر
  صائب از حفظ نظر عاجزم از روی نکو

 کردن برق را گر چه به زنجیر توانم
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  ام را شورش دریا کرامت کنقطرهخدایا 

  خون گشته و مژگان خونپاال کرامت کن دل
  گردانی از من راه اگر سیل مالمت رانمی

  کف خاک مرا پیشانی صحرا کرامت کن
  کند جام نگون خالیدل مینای می را می

  دل پر خون چو دادی، چشم خونپاال کرامت کن
  باشم؟ درین وحشت سرا تا کی اسیر آب وگل

  مرا راھی به سوی عالم باال کرامت کن
  ما را به گرداب بال انداختی چون کشتی

  لبی خشک از شکایت چون لب دریا کرامت کن
  ارزانی حضور گلشن جنت به زاھد باد

  مرا یک گل زمین از ساحت دلھا کرامت کن
  ای داردتازه بھار طبع صائب، فکر جوش

 نسیم گلستانش را دم عیسی کرامت کن
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  دمید صبح، عالج خمار کن ساقی

  ی شب آشکار کنخورشید را ز پرده
  شیشه در جگر شکندرنگ شکسته می

  ی ما را بھار کناز می خزان چھره
  زینھار فیض صبوح پا به رکاب است،

  این سیل را به رطل گران پایدار کن
  دالن جھان مدارشرم از حضور مرده

  مزار کناین قوم را تصور سنگ 
  ای به گریبان خاک ریزدرد پیاله

  سفال را چو عقیق آبدار کن سنگ و
  که ھست دار به ھر حالتیخود را شکفته

  خوری به دل روزگار کنمی خونی که
  شبنم زیان نکرد ز سودای آفتاب

  را نثار کن در پای یار گوھر جان
  تا کی توان به مصلحت عقل کار کرد؟

 کن ت عشق کاریک چند ھم به مصلح
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  ای؟در کدامین چمن ای سرو به بار آمده

  ایتر از خواب بھار آمدهرباینده که
  !با گل روی عرقناک، که چشمش مرساد

  ایپردازتر از سیل بھار آمدهخانه
  چشم بد دور، که چون جام و صراحی ز ازل

  ایدر خور بوس و سزاوار کنار آمده
  ود بر مژگانآنقدر باش که اشکی بد

  ایبه دلجویی دلھای فگار آمده گر
  ی خورشید پر از خون دیدیبارھا کاسه

  ای؟این خانه به دریوزه چه کار آمده تو به
  نوشداروی امان در گره حنظل نیست

  ای؟امید به این سبز حصار آمده به چه
  تازه کن خاطر ما را به حدیثی صائب

 ایآمدهخامه رگ ابر بھار  تو که از
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  ایدلربایانه دگر بر سر ناز آمده

  ایاز دل من چه به جا مانده که باز آمده
  چنگ در بغل شیشه و در دست قدح، در بر

  ایچشم بد دور که بسیار بساز آمده
  بگذر از ناز و برون آی ز پیراھن شرم

  ایکه عجب تنگ در آغوش نیاز آمده
  ن پای بکوبمی بده، می بستان، دست بز

  ایبه خرابات نه از بھر نماز آمده
  آنقدر باش که من از سر جان برخیزم

  ایام ای بنده نواز آمدهچون به غمخانه
  رسی ای باد صباچون نفس سوختگان می

  ایتوان یافت کزان زلف دراز آمدهمی
  چون نگردد دل صائب ز تماشای تو آب؟

 ایی آیینه گداز آمدهکه به رخساره
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  ای؟رویت، محو سیمای که ای جھانی محو

  ای؟ای تماشاگاه عالم، در تماشای که
  ی ابروی توستدل در قبله عالمی را روی

  ای؟تو چنین حیران ابروی دالرای که
  بلبل و پروانه شیدای تواند شمع و گل چون

  ای؟ای بھار زندگی آخر تو شیدای که
  جا قرارنفس یکنداری یک  چون دل عاشق

  ای؟ی زلف چلیپای کهسر به صحرا داده
  ز گلگشت خیابان بھشت چشم می پوشی
  ای؟ی سرو دالرای کهدر کمین جلوه

  کوثر خمار خویش را ینشکنی از چشمه
 ای؟از خمار آلودگان جام صھبای که
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  سوختی در عرق شرم و حیا ای ساقی

  برآ ای ساقیدو سه جامی بکش، از شرم 
 می و نقل به یک بوسه قناعت کردیم از

  ی ما ای ساقیرحم کن بر جگر تشنه
  وقت سحر از سر مینا بردار پنبه را

  تابرآید می خورشید لقا ای ساقی
  جام و به دستم دادی بوسه دادی به لب

  !ی عمر ترا ای ساقیعمر باد و مزه
  شد تنگ شکر دھنم از لب شیرین تو

  م به دو لب، شکر ترا ای ساقی؟چون بگوی
  تواند بودن روغن اگر زندهشعله بی

  طبع بی می نکند نشو و نما ای ساقی
  ی توستبنده صائب تشنه جگر را که کمین

 از نظر چند برانی به جفا ای ساقی؟
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



32 
 

 

 
  را از پیش جان بردار ای ساقی حجاب جسم

  مرا مگذار زیر این کھن دیوار ای ساقی
  رطل گران بردار بار ھستی از دوشم ه یکب

  من افتاده را مگذار زیر بار ای ساقی
  رود ھر تاری از زلف حواس منراھی می به

  مرا شیرازه کن از موج می زنھار ای ساقی
  چرا از غیرت مذھب بود کم غیرت مشرب؟

  ی اھل ریا مگذار ای ساقیمرا در حلقه
  جدگنچراغ طور در فانوس مستوری نمی

  ی پندار ای ساقیبرون آور مرا از پرده
  انگیز مشرب را به دور آورشراب آشتی

  بده تسبیح را پیوند با زنار ای ساقی
  خواھد به زورم توبه فرمایدادیب شرع می

  ساقی به حال خود من شوریده را مگذار ای
  ز انصاف و مروت نیست در عھد تو روشنگر

  ای ساقی زنگاری من غوطه در زند آیینه
  ی وحدتھا پر بادهبه شکر این که داری شیشه

 چنین مگذار ای ساقی به حال خویش صائب را
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  ساقی به شکر این که داری دست بر میخانه ای

  مرا از دست غم بستان به یک پیمانه ای ساقی
  مقدس را مصفا کن ز عقل و ھوش ارواح

  ای ساقی ی بیگانهچمن را پاک کن از سبزه
  حواسم را خمار می پریشان دارد اوراق

  مرا شیرازه کن چون گل به یک پیمانه ای ساقی
  عمارت بر نمی دارد اگر چه آب و خاک من

  ز درد باده کن تعمیر این ویرانه ای ساقی
  مینا شراب آشنارو را یبرآر از پرده

  خالصی ده مرا زین عالم بیگانه ای ساقی
  نازدوالن، فلک بسیار میج به خورشید سبک

  به دور انداز ساغر را تو ھم مستانه ای ساقی
  بایدغش، ز غشھا پاک میی بیباده حریف

  جدا کن عقل را از ما، چو کاه از دانه ای ساقی
  برد ھر ذره خاکم را به صحراییکشاکش می

  ساقی ز ھم مگذار اجزای مرا بیگانه ای
  دل دارد؟ مرا سرمای زھد خشک چند افسرده

  ای ساقی بریز از پرتو می، رنگ آتشخانه
  نگردد پشتبان رطل گران گر قصر ھستی را

  غمخانه ای ساقی رود ھر خشت اینبه راھی می
  اگر از خاک برداری به یک پیمانه صائب را

 سامان این میخانه ای ساقی؟ گردد ازچه کم می
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  زھی رویت بھار زندگانی

  نشانیم بیزنده، نا به لعلت
  دو روزی شوق اگر از پا نشیند

  شود ارزان متاع سرگرانی
  بدآموز ھوس عاشق نگردد

  آید ز گلچین باغبانینمی
  نگذاشت تجلی سنگ را نومید

  ترانیمترس از دور باش لن
  شراب کھنه و یار کھن را

  ایام جوانی غنیمت دان چو
  بودیم صائباگر عاشق نمی

  ن زندگانی؟کردیم با ایچه می

  

  

  

  


