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  وحشی بافقی

  

 شاعران  یکی از،  بافقی وحشی، معروف ب محمد ینالدشمس  یا ینالدکمال      
  از توابع بافق در شھر ھجری قمری 939است که در سال  ایران دھم ەیسد دارنام 

شاه  و شاه طھماسب صفوی چشم به جھان گشود. دوران زندگی او با پادشاھی یزد
زمان بود. وی تحصیالت مقدماتی خود را در ھم شاه محمد خدابندهو اسماعیل دوم

رفت و از دانشمندان و سخنگویان آن  یزد  در جوانی به زادگاھش سپری نمود. وحشی
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داری را شھر کسب فیض کرد و پس از چند سال به کاشان عزیمت نمود و شغل مکتب
ھندوستان، در برگزید. وی پس از روزگاری اقامت در کاشان و سفر به بندر ھرمز و 

ھجری قمری) در این شھر  991بازگشت و تا پایان عمر (سال  یزد اواسط عمر به
 زندگی کرد
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  ای از غزلیات وحشی بافقیگزیده
 
 

  بازآ آه ، تاکی ز سفر باز نیایی ،
  تو مرا سوخت کجایی، بازآ اشتیاق

  شده نزدیک که ھجران تو، مارا بکشد
  گرھمان بر سرخونریزی مایی ، بازآ

  ای عھد که بازآیی و ما را بکشیکرده
  وقت آنست که لطفی بنمایی، بازآ

  آیی و من بی تو به جانرفتی و باز نمی
  جان من اینھمه بی رحم چرایی، بازآ

  ن کو رفتیوحشی از جرم ھمین کز سر آ
 گرچه مستوجب سد گونه جفایی، بازآ
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  افکندم به دام سد بال خود را من آن مرغم که

  به یک پرواز بی ھنگام کردم مبتال خود را
  دستی داشتم بر سر، نه پایی داشتم در گل نه

  خود را به دست خویش کردم اینچنین بی دست و پا
  زانمچنان از طرح وضع ناپسند خود گری

  جدا خود را که گر دستم دھد از خویش ھم سازم
  ترسم که با چندین وفاداریگر این وضع است می

  وانمایم بیوفا خود را شود الزم که پیشت
  داریچو از اظھار عشقم خویش را بیگانه می

  کرد اول به این حرف آشنا خود را بایستنمی
  ببین وحشی که در خوناب حسرت ماند پا در گل

  کسی کو بگذراندی تشنه از آب بقا خود را
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  ناز جلوه ده قامت دلنواز را خیز و به

  ی قدر ناز راچون قد خود بلند کن پایه
  پرست من بیا، می زده مست و کف زنان عشوه

  حسن تو پرده گو بدر پردگیان راز را
  ی جمال توفروغ چون دھد مشعله عرض

  زبان دراز راقصه به کوتھی کشد شمع 
  کشت عالمی تا به کرشمه نصب شد آن مژه

  وای اگر عمل دھی چشم کرشمه ساز را
  تغافلم کار تمام ناشده نیمکتش

  نیم نظر اجازه ده نرگس نیم باز را
  ی اھل صومعهدھی قدوه ی جلوه چونوعده

  ی عشق مقصدموحشیم و جریده رو کعبه
  فوت کند نماز را در ره انتظار تو

 ی نیاز رادرقه اشک و آه من قافلهب
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  چیست قصد خون من آن ترک کافر کیش را

  دانم گناه خویش راای مسلمانان نمی
  ھای دلخراشای که پرسی موجب این ناله

  ام بشکاف تا بینی درون خویش راسینه
  گر به بدنامی کشد کارم در آخر دور نیست

  را اندیشمن که نشنیدم در اول پند نیک 
  لطف خوبان گرچه دارد ذوق بیش از بیش، لیک

  بیش را حالتی دیگر بود بیداد بیش از
  حد وحشی نیست الف عشق آن سلطان حسن

 را حرف باید زد به حد خویشتن درویش
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  ی اھل وفاکس نزد ھرگز در غمخانه

  بر در ، کیست گوید آشنا گر بدو گویند
  رفتن یا چنین دیر آمدن چیست باز این زود

  کامدی بنشین زمانی پیش ما بعد عمری
  ی دریای عشقآید به ساحل غرقهچون نمی

  بیھوده از بھر چه چندین دست و پا زندمی
  کشمبینم فالن را میای ھر جا که میگفته

  رسد چون گرد بادچھره خاک آلود وحشی می
  آری بجاای اما نمیخوش نویدی داده

 ی سر در ھواآید این دیوانهجا میاز ک
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  محبت بیش از قیاس ما سد حیف از

  با بیوفای حق وفا ناشناس ما
  راه او بودی به راه سیل بسی به که

  طرح بنای عشق محبت اساس ما
  عیبش کنند ناگه و باشد به جای خویش

  گو دور دار اطلس خویش از پالس ما
  خود بکش به جور ما را به دست رشک مده

  اینست از مروت تو التماس ما
  کفران نعمتش سبب قطع وصل شد

  دل ناسپاس ما زینش بتر سزاست
  ترسم که نایدش به نظر بند پاره نیز

 پاس ما دارد اگر نگاه تو زینگونه
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  بسیار گرم پیش منه در ھالک ما
  دل دردناک ما اندیشه کن ز حال

  که بردیم زیر خاکست زھر ندامتی
  خاک ما ای که سر زده از رویاین سبزه

  مغرور حسن خود مشو و قصد ما مکن
  کاین حسن تست از اثر عشق پاک ما

  ایم ز محنت سرای غمبیرون دویده
  شود ز گریبان چاک مامعلوم می

  ریاض ھمت ما زان فزونتر است وحشی
 کاوراق سبز چرخ شود برگ تاک ما
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  از کاه ، کھربا بگریزد به بخت ما

  خنجر به جای برگ برآرد درخت ما
  ی حکیمریزه شد نمک سوده الماس

  در زخم بستن جگر لخت لخت ما
  کشمکه می با اینھمه خجالت و ذلت

  از ھم فرو نریخت زھی روی سخت ما
  زورق گران و لجه خطرناک موجه صعب

  ای ناخدا نخست بینداز رخت ما
  تو بودی و من و دل، شاه وقت خویش وحشی

 ی گلخن به تخت مافکند شعله آتش
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  خون روی زرد ما ای سرخ گشته از تو به

  ما را ز درد کشته و غافل ز درد ما
  بترس ی آه مااز تیغ بی مالحظه

  اولیست اینکه کس نشود ھم نبرد ما
  در آه ما نھفته خزان و بھار حسن

  با نفس گرم و سرد ما تأثیرھاست
  رخش اینچنین متاز که پیش از تو دیگری

  کردست اینچنین و ندیدست گرد ما
  سد لعب بلعجب شد و سد نقش بد نشست

  ریختیم با تو، بد افتاد نرد ما تا
  وحشی گرفت خاطر ما از حریم دیر

 کجاست دگر آبخورد ما رفتیم تا
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  امید یاریھا لدلم را بود از آن پیمان گس

  به نومیدی کشید آخر ھمه امیدواریھا
  معتبر سازی رقیبان را ز وصل خویش تا کی

  مکن جانا که ھست این موجب بی اعتباریھا
  اختالطیھا که من دیدم به اغیار از تو این گرم

  عجب نبود اگر چون شمع دارم اشکباریھا
  کشتی وفا داری ھمین باشد به سد خواری مرا

  ھیچ تقصیر، از تو دارم شرمساریھا نکردی
  ما را یاد باد آن روز خوش وحشی شب غم کشت

 غمگساریھا کرد از طریق مھر ما راکه می
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



13 
 

 

 
  حباب پاک ساز از غیر دل ، وز خود تھی شو چون
  گر سبک روحی توانی خیمه زد بر روی آب

  شد به دوست خودنمایی کی کند آن کس که واصل
  نماید مه چو گردد متصل با آفتابچون 

  عاشق راه غیر کی دھد در جلوه گاه دوست
  دھی بر دیده خوابدم مزن از عشق اگر ره می

  پرتو خورشید فیض نیست بر ذرات یکسان
  لیک باید جوھر قابل که گردد لعل ناب

  ایدھندت رشحه وحشی از دریای رحمت گر
 گام بر روی ھوا آسان زنی ھمچون سحاب
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  ی می خوردن شبھا و گشت ماھتابقصه

  گویند پیش از آفتابھم حریفان تو می
  آگھم از طرح صحبت تا شمار نقل بزم

  گر نسازم یک به یک خاطر نشانت بی حساب
  کشی تا نیمشبمجلسی داری و ساغر می

  بینیم چشم نیمخوابروز پنداری نمی
  جام رقیبباده گر بر خاک ریزی به که در 

  از شراب خورد با او کسی حیف از تو و حیفمی
  ام در راستگوییھا مثلوحشی دیوانه

 از من بتاب خواه راه از من بگردان خواه رو
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  گھی از مھر یاد عاشق شیدا کند یا رب

  شیدایی ببیند ھیچ یاد ما کند یا رب چو
  گرفتم کان مسافر نامه سوی من روان سازد

  چسان قاصد من گمنام را پیدا کند یا رب
  فارغ شد ی شبھا اسیرم کرد وبه آه و ناله

  چرا با تیره روز خود کسی اینھا کند یا رب
  بی سر زلفش به بازار جنون افتاد وحشی

 بد افتادست کارش، ترک این سودا کند یا رب
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  ی وصل توام ساخته بیتاب امشبمژده

  شادی دیدار مرا خواب امشبنیست از 
  ام ای جغد نشین فارغ بالگریه بس کرده

  امشب که خطر نیست در این خانه ز سیالب
  دورم از خاک در یار و ، به مردن نزدیک

  باب امشب ی من چیست در اینچون کنم چاره
  بسکه در مجلس ما رفت سخن ز آتش شوق

  امشب ی احبابنفسی گرم نشد دیده
  رگھر اشک کناری دارمشمع سان پ

 امشب وحشی از دوری آن گوھر سیراب
  

  

 
  

 
  ز شبھای دگر دارم تب غم بیشتر امشب

  کنم باشید از من با خبر امشبمی وصیت
  مباشید ای رفیقان امشب دیگر ز من غافل

  از بزم شما خواھیم بردن درد سر امشب که
  بینممگر در من نشان مرگ ظاھر شد که می

  نھانی آستین بر چشم تر امشبرفیقان را 
  ھمدم مکن دوری خدا را از سر بالینم ای

  بینم چو شبھای دگر امشبکه من خود را نمی
  یار سیمین تن شرر در جان وحشی زد غم آن

 ز وی غافل مباشید ای رفیقان تا سحر امشب
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  زمان یارب مه محمل نشین من کجاست این
  آرزو بخش دل اندوھگین من کجاست

  بر لب آمد، آه از این غم، چون کنم جانم از غم
  باعث خوشحالی جان غمین من کجاست

  یاری نما اشک نیاز من ببین ای صبا
  رنجه شو بنگر که یار نازنین من کجاست

  آشوب جان و دل ، دگر صبرم نماند دور از آن
  آفت صبر و دل و آشوب دین من کجاست

  مرا اندوه ھجران کشت چون وحشی محنت و
 ی عیش دل اندوھگین من کجاستمایه

 
  

  

 
  یاد او کردم ز جان سد آه درد آلود خاست

  دود خاست در دلم بگذشت و از دل خوی گرمش
  چون نفس امشب فرو بردم جدا از صبح وصل

  پیمان زود خاست کز سر بالین من آن سست
  دوش در مجلس به بوی زلف او آھی زدم

  د از عود خاستدو آتشی افتاد در مجمر که
  از سرود درد من در بزم او افتاد شور

  فغان از رود خاست نی ز درد من بنالید و
  گر چه وحشی خاک شد بنشست ھمچون گردباد

 ی مقصود خاستعزم کعبه از زمین دیگر به
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  لطف پنھانی او در حق من بسیار است

  گر به ظاھر سخنش نیست، سخن بسیار است
  که بسیار کمستفرصت دیدن گل آه 

  آرزوی دل مرغان چمن بسیار است و
  دل من در ھوس سرو و سمن رخساریست

  چمن سرو و سمن بسیار است ورنه برطرف
  یار ساقی شد و سد توبه به یک حیله شکست

  انگیزی آن عھد شکن بسیار است حیله
  وحشی از من مطلب صبر بسی در غم دوست

 تبودم صبر ز من بسیار اس اندکی گر
 
 
  

 
  سر است در ره پر خطر عشق بتان بیم

  بر حذر باش در این راه که سر در خطر است
  را بشکاف پیش از آنروز که میرم جگرم

  تا ببینی که چه خونھا ز توام در جگر است
  دوست که او چه کنم با دل خودکام بال

  سپر استمیرود بیشتر آنجا که بال بی
  چرااست  شمع سرگرم به تاج سرخویش

  با چنین زندگیی کز سر شب تا سحر است
  غم خویش چند گویند به وحشی که نھان کن

 از که پوشد غم خود چون ھمه کس را خبر است
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  تا مقصد عشاق رھی دور و دراز است

  ی عشق مجاز استیک منزل از آن بادیه
  ای چند کنی طیدر عشق اگر بادیه

  راز استبینی که در این ره چه نشیب و چه ف
  سد بلعجبی ھست ھمه الزمه عشق

  ی محمود و ایاز استاز جمله یکی قصه
  است که سر در قدم ناز نھاده عشق

  گردد و جویای نیاز استحسن است که می
  عجب چیست که کبک دریش را این زاغ

  رنگینی منقار ز خون دل باز است
  دل ماست چه تابد ی مومی کهاین مھره

  اتش یاقوت گداز استبا برق جنون ک
  سعی کم خویش ای ازوحشی تو برون مانده

 ورنه در مقصود به روی ھمه باز است
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  کش، منتت بر جان ماستکن ، زار میمی خوار

  خواری ظاھر گواه عزت پنھان ماست
  ظاھر بین بر آزار است وای ار بنگرد چشم

  این گلستانھا که پنھان زیر خارستان ماست
  ترک ما کردی و مھر و لطف بیعت با تو کرد

  پیمان ماست ناز و استغنا ولی ھم عھد و ھم
  بی رضای ماست سویت آمدن از ما مرنج

  نافرمان ماست این نه جرم ما گناه پای
  بر وجود ما طلسمی بسته حرمان درت

  در زندان ماست کانچه غیر از ماست دیوار و
  وشخندتلخ داروی است زھر چشم و ترک ن

  داریم این درمان ماست لیکن آن دردی که ما
  عقل را با عشق و عاشق را به سامان دشمنیست

 ی سامان ماستوحشی که در اندیشه بی خرد
 
 
 

  یار ما بی رحم یاری بوده است
  عشق او با صعب کاری بوده است

  لطف او نسبت به من این یک دو سال
  یک دوباری بوده است گر شماری

  غایت ما ھنر پنداشتیم تا به
  است عاشقی خود عیب و عاری بوده

  اندبودهلیلی و مجنون به ھم می
  پیش ازین خوش روزگاری بوده است

  شنیدم من که این وحشی کسیستمی
 او عجب بی اعتباری بوده است
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  ابر است و اعتدال ھوای خزانی است
  ساقی بیا که وقت می ارغوانی است

  ساغر خورشید شد نھاندر زیر ابر 
  روز قدح کشیدن و عیش نھانی است

  بیا و جام می مشکبو بیار ساقی
  این دم که باد صبح به عنبر فشانی است

  اعتدال ھوا ھست و سبزه ھست می ھست و
  چیزی که نیست صحبت یاران جانی است

  آر موافق تو وحشیادست یاری به
  است کان یار باقی است و خود این جمله فانی

 
 
  

  

 
  در دل ھمان محبت پیشینه باقی است

  آن دوستی که بود در این سینه باقی است
  باز آ و حسن جلوه ده و عرض ناز کن

  کان دل که بود صاف چو آیینه باقی است
  ست بکش تیغ انتقاماز ما فروتنی

  بر خاطر شریفت اگر کینه باقی است
  نقدینه وفاست ھمان بر عیار خویش

  بود بر در گنجینه باقی است قفلی که
  وحشی اگر ز کسوت رندی دلت گرفت

 است ی پشمینه باقیزھد و صالح و خرقه
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  گرد آن خانه بگردم که در او خلوت تست
  طالع شومش کیست که ھمصحبت تست سگ

  چشم ما را نرسد بیشتر از بام و دری
  دولت آن دیده که برطلعت تست ای خوشا

  ی منجاروب کشش دیدهوه چه بامست که 
  ی آن پای که در خدمت تستبنده جان من

  ی رشکیست که در جام منستھمه بر باده
  شیشه که در انجمن عشرت تست قھقه

  رخصت مجلس و بر وصل تغافل ای شوخ
  و از حوصله طاقت تست این زیاد از تو

  ھجر بگزیدنت از وصل دال وضع تو نیست
  این بدعت تستکرده و  اختراعیست که خود

  وحشی از تست که ما نیز به بیرون دریم
 ھست ھمین دھشت تست مانعی نیست، اگر

 
 

  بھر دلم که درد کش و داغدار تست
  صبر باید و آن در دیار تست داروی

  یک بار نام من به غلط بر زبان نراند
  از قلم مشکبار تست ما را شکایت

  بر پاره کاغذی دو سه مدی توان کشید
  غرض یادگار تست نام و ھر چه ھستدش

  ایوفا چه باز فراموش پیشهتو بی
  تست بیچاره آن اسیر که امیدوار

  ھان این پیام وصل که اینک روانه است
  جانم به لب رسیده که در انتظار تست

  ی ز لیلی زیاده داشتمجنون ھزار نامه
 تست وحشی که ھمچو یار فراموشکار
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  یاریم مدتھا شدستی از نظر افتاده

  تیغ استغنا جراحتھا شدست زخمھای
  پیش ازین با ما دلی زایینه بودش صافتر

  سرزدست و این کدورتھا شدست آھی از ما
  چشم من گستاخ بین ، آن خوی نازک زود رنج

  نگاھم آن طرف افتاده صحبتھا شدست تا
  بر سر این کین ھمه خواری چرا باید کشید

  ما را خصومتھا شدستدل بیدرد خود  با
  زین طرف وحشی یکی سد گشته پیوند امید

 چه زان جانب به کلی قطع نسبتھا شدست گر
  

 
  

 
  سلیمان آمدست ناتوان موری به پابوس

  ی خورشید تابان آمدستای در سایهذره
  ابر تفرقه ای ناچیز کو را بردقطره

  رفته از عمان و دیگر سوی عمان آمدست
  تربیت خود را مستعدسنگ ناقص کرده 

  تا کند کسب کمالی جانب کان آمدست
  بود بی زبان مرغی که در کنج قفس دم بسته

  سد زبان گردیده و سوی گلستان آمدست
  بود ی دیدار کز وی تا اجل یک گامتشنه

  اینک اینک بر کنار آب حیوان آمدست
  تا به چند تا به کی این رمز و ایما، این معما

  دھم کین آمدست، آن آمدستچند درد سر 
  کرده پا مختصر کردم سخن وحشیست کز سر
  بھر پابوس سگان میر میران آمدست
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  صلح کنم عادتم اینست خود رنجم و خود

  یک روز تحمل نکنم طاقتم اینست
  تو پھلو بر خنجر الماس نھادم ز

  جایی که بود خاک به سد عزت سرمه
  تآسوده دال بین که ز تو راحتم اینس

  بیقدر تر از خاک رھم، عزتم اینست
  ی حسرتبا خاک من آمیخته خونابه

  آب سرشتند مرا ، طینتم اینست زین
  میلم ھمه جاییست که خواری ھمه آنجاست

  ذاتی چه کنم فطرتم اینست با خصلت
  وحشی نرود از در جانان به سد آزار

 ام ، خصلتم اینستآمده در اصل چنین
 
 
 

  اینست نظر انداخته آنکس که مرا از
  اینست که پامال غمم ساخته، اینست

  شوخی که برون آمده شب مست و سرانداز
  تیغم زده و کشته و نشناخته، اینست

  ی من رفته به تاراجترکی که ازو خانه
  اینست که از خانه برون تاخته اینست

  ماھی که بود پادشه خیل نکویان
  اینستکه از ناز قد افراخته،  اینست

  وحشی که به شترنج غم و نرد محبت
 دل و دین باخته اینست یکباره متاع
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  ای مدعی از طعن تو ما را چه ماللست

  گیرم که جھان آتش سوزنده بگیرد
  بارد و قبول تو چه نقص و چه کمالست

  آب شود جوھر یاقوت محالست بی
  ی لعل فروشیستاینجا سر بازارچه

  سنگ و سفالست پر مگشا سر صندوق که
  مارا به ھما دعوی پرواز بلند است

  پر و بالست باری تو چه مرغی و کدامت
  ی این باغ چه الفدبا بلبل خوش لھجه

  اللست سوسن به زبان آوری خویش که
  خوش باشد اگر ھست کسی را سر پیکار

  ناورد گه ما سر میدان خیالست
  خاموش نشین وحشی اگر صاحب حالی

 قالست تو گفتی و شنیدی ھمه کاینھا که
 
 

  یارب مه مسافر من ھمزبان کیست ؟
  ھمعنان کیست ؟ با او که شد حریف و کنون

  ماھی که چرخ ساخت به دستان ز من جدا
  ھمداستان کیست ؟ تا با که ، دوست گشته و

  تا ھمچو ماه خیمه به سر منزل که زد
  به گوش چرخ آن مه کزو رسید فغانم

  دم زند و مھربان کیست ؟ وز مھر با که
  دھان کیست ؟ یارب نھاده گوش به سوی

  وحشی ھمین نه جان تو فرسوده شد ز غم
  کیست ؟ آنک از غم فراق نفرسود جان
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  ای دیده ، دشتبان نگاھت به راه کیست

  طرز نگاه کیست در خاطرت سواری
  خوش پر فرح زمینی و خرم گذرگھیست

  گاه کیست جلوهکند و آنجا که جلوه می
  سر کرد ناز و فتنه و عالم فرو گرفت

  کیست شاه کدام عرصه گذشت این سپاه
  زندخوش کشوری که او علم داد می

  ای من گدای کشور او پادشاه کیست
  وحشی نھفته نیست که آن گرم رو که بود

 کیست این آتش نھفته که زد شعله آه
 
  

 
 

  ی آرزوی کیستتا قسمتم ز میکده
  که مست شوم ، در سبوی کیست میی رطل

  تیغی که زخم ناز به قدر جگر خورم
  ی بیداد جوی کیستغمزه تا در میان

  بیخی که بردمد گل عیشم ز شاخ او
  آبش ز جوی کیست از گلشن که رسته و

  داغی که روغنم بچکاند ز استخوان
  کیست با آتش زبانه کش شمع روی

  وندپای طلب که در رھش الماس گرد ش
  تقدیر سودنش به تک و پوی کوی کیست

  دل را کمند شوق که خواھد گلو فشرد
  آن پیچ و تاب تعبیه در تار موی کیست
  وحشی عالج این دل و طبع فسرده حال

  کیست شغل مزاج گرم که و کار خوی
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  ای ھمنفسان بودن وآسودن ما چیست

  سفر بودن ما چیست یاران ھمه کردند
  عزیزان ھمه رفتندبشتاب رفیقا که 

  ما چیست ساکن شدن و راه نپیمودن
  ای چرخ ھمان گیر که از جور تو مردیم

  چیست ھر دم المی بر الم افزودن ما
  گر زخم غمی بر جگر ریش نداریم

  رخساره به خون جگر آلودن ما چیست
  وحشی چو تغافل زده از ما گذرد یار

  چیست افتادن و بر خاک جبین سودن ما

 
 
  

 
  چنان یاری که داند قدر اھل درد چیست وک

  کیست مرد عشق و درد مرد چیست چیست عشق و
  گلشن حسنی ولی بر آه سرد ما مخند

  که تأثیر ھوای سرد چیست آه اگر یابی
  گویی نداری شاھدی بر درد عشقای که می

  و آه سرد و روی زرد چیست جان غم پرورد
  پرسد نشان راحت و لذت ز ماآنکه می

  این معنی که خواب و خورد چیست کاش پرسد اول
  دارد به تنھایی ز دوستگرنه عاشق صبر می

  گویند از مجنون تنھا گرد چیستمی آنچه
  وحشی از پی گر نبودی آن سوار تند را

 ی پر گرد چیسترسی باز از کجا وین چھرهمی
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  داند که چیستصاحب درد می قدر اھل درد

  داند که چیسترد مرد، میمرد صاحب درد، د
  در مجمعی گردی چه دانی حال ما ھر زمان

  داند که چیستحال تنھا گرد، تنھا گرد، می
  اندآنھایی که تخم آرزویی کشته رنج

  آتش سردی که بگدازد درون سنگ را
  داند که چیستحسرتی پرورد می آنکه نخل

  داندکه چیستھرکرا بودست آه سرد، می
  کاینجا عاقالن در شش درندعشقست  بازی

  داند که چیستی این نرد میعقل کی منصوبه
  ی عشقست سد دریای زھرای از بادهقطره

  داند که چیستمی خورد،ی زین میھر که یک پیمانه
  وحشی آنکس را که خونی چند رفت از راه چشم

  داند که چیستمی علت آثار روی زرد
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  شیوه عاشق گداز چیستباز این عتاب و 

  بر ابرو اینھمه گره نیم باز چیست
  زھرم دھند یا شکر آن چشم و لب بگو

  ی تو و فرمان ناز چیستکرشمه امر
  ما خود بسوختیم در اول نگاه گرم

  تغافل طاقت گداز چیست یاین شعله
  از ما اگر کناره کنی حایلی بکن

  احتراز چیست اما نگاه را ز نگار
  دور باش چو کوته نظر نخوردیک زخم 

  چیست ھای درازپس مدعا از این مژه
  این لطفھا که صرف دگرھاست کو یکی
  تا بنگرد که عجز کدام و نیاز چیست

  وحشی ھمیشه راز تو فاش از زبان تست
  چیست باز این سخن گزاری و افشای راز
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  زھر در چشم و چین بر ابرو چیست

  چیست خوباز فرمان تندی 
  غیر ازین کمدیم و خوار شدیم

  گنه ما درین سر کو چیست
  بتر شوی که شدی چون به ما زین

  غرض مردم غرض گو چیست
  گل تو خارھای خود راییست

  ای نھال خودرو چیست بار تو
  از دو سو بود این کشش ز نخست
  این زمان جرمھای یکسو چیست
  حسن و عشقند از دو سو در کار

  چشم من و لب او چیستجرم 
  سنجدمی صبر وحشی به غمزه

  تیر در جان من ترازو چیست

 
 
 

  داغ دل درمانده چیست ات برما و برخنده
  ات بر حال ماگر نیست باری خنده چیستگریه

  نوشیدن پنھانیش با دیگران از قدح
  داند که آگاھم چنین شرمنده چیستگر نمی
  میز منخواھیست با او پند مھرآ از نکو

  ورنه از این گفت و گو سود و زیان بنده چیست
  دردی ما میمحتسب در جستن می پرده

  مدعایش دیگر از این جستجوی گنده چیست
  سال نو آمد غم بیھوده خوردن خوب نیست

 چیست می بخور وحشی خدا داند که در آینده
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  مست آمدی که موجب چندین مالل چیست

  ویم که حال چیستتو گ ھشیار چون شوی به
  زنممن حرف می کشیدن اغیار می

  انفعال چیست آن مست ناز را عرق
  خنجر کشی که ما ز تو قطع نظر کنیم

  خیال چیست بریم از تو ، ترا درکی می
  رسم آگاھیم دھیداز دشت ھجر می

  وضع نشست و خاست به بزم وصال چیست
  وحشی مپرس مسأله عاشقی ز من

  دین محبت سال چیستمفتی منم به 

 
 
 

  وصلم میسر است ولی بر مراد نیست
  شاد نیست بر دل نھم چه تھمت شادی که

  فروخت لیک به اندازه میفرستغم می
  نیست یک دل درون سینه ما خود زیاد

  جایی ھنوز نیست به ذوق دیار عشق
  ھر چند ظلم ھست و ستم ھست و داد نیست

  سست وفا برو که بر این عھدھایای بی
  نی اندک اعتماد که ھیچ اعتماد نیست

  رو ، رو که وحشی آنچه کشید از تو سست عھد
  یاد نیست ما را به خاطر است ، ترا گر به
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  رسید و آن خم ابرو بلند کرد و گذشت

  ابرو کنند، کرد و گذشت تواضعی که به
  نوازشم به جواب سالم اگر چه نداد

  شتکرد و گذ تبسمی ز لب نوشخند
  بردی نگھی کز پیش کشان میبه جذبه

  گذشت چه صیدھا که اسیر کمند کرد و
  ای که جنون آورد تعقل آنکرشمه

  بالی دانش سد ھوشمند کرد و گذشت
  ی جانیکی قبول نکرد از ھزار تحفه

  ی مشکل پسند کرد و گذشتبھانه غمزه
  که بود این ، که ز چشم بدش گزند مباد

  شوقم سپند کرد و گذشتکه جان بر آتش 
  رسید و باز به اندک ترحمی وحشی

  گذشت زبان شکوه به کام تو بند کرد و

 
 
 

  ز پیش دیده تا جانان من رفت
  جان من رفت تو پنداری که از تن

  اگر خود ھمره جانان نرفتم
  ولی فرسنگھا افغان من رفت

  سامان مجو از من چو رفتی سر و
  من رفتتو چون رفتی سر و سامان 

  چون بر ھم زدم چشم چه دید از من که
  ی گریان من رفتچو اشک از دیده

  مار ، وحشی از آن پیچم به خود چون
 ی ویران من رفتکه گنج کلبه
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  دیدار مھجوری مباد ھرگزم یارب از آن

  این نگاه دور را از روی او دوری مباد
  بزم دانم جای خویش من کجا و رخصت آن

  رخصت ار خواھند دستوری مباددیگران ھم 
  آمد عالجش بر منست ھر مرض کز عشق پیش

  لیک جانم را ز درد رشک و رنجوری مباد
  صعب است از دیدار دوخت چشم غارت کرده را

  ھیچ عاشق را الھی ھرگز این کوری مباد
  ی آباد نیستکنج خانه جوھر حسن تو

  بر بنای جان وحشی نام معموری مباد

 
 
 

  آمد دلم ، یک خنجر کاری طمع داردبه تنگ 
  طمع دارد از آن مژگان قتال اینقدر یاری

  نھادست از نکویانش بسی غمھای ناخورده
  غمخواری طمع دارد ازین خونخوار مردم ھر که

  زد بر شکایت گوییی بلبلسحر گل خنده می
  کز ما وفاداری طمع دارد که این نادان مگر

  بلبل بنال از خودگناه گل فروشان چیست گو 
  بودن از یاران بازاری طمع دارد که یکجا

  ھوای باده ، ساقی ساده، صاف عشرت آماده
  مست است وحشی کز تو ھشیاری طمع دارد کسی
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  که ز پی سحر ندارد دگر آن شبست امشب

  من و باز آن دعاھا که یکی اثر ندارد
  که زد آنچنان به تیغم من و زخم تیز دستی

  رم فتاده برخاک و تنم خبر نداردکه س
  پیکان خورم و رطب شمارم ھمه زھر خورده

  چه کنم که نخل حرمان به از این ثمر ندارد
  چنان که بارد شکرش ز شکرستان ز لبی

  ھمه زھر دارد اما چه کند شکر ندارد
  باغ مرغان ھمه بالھا گشاده به ھوای

  به شکنج دام مرغی چه کند که پر ندارد
  و بگذر منگر به این که عاشق و بسوز بکش

  بجز این که مھر ورزد گنھی دگر ندارد
  نیست وحشی به خمار ھجر خو کن می وصل

  که شراب ناامیدی غم درد سر ندارد

 
 
 

  ھر چند ناز کردی ، نیازم زیاده شد
  زیاده شد دردم فزود و سوز و گدازم

  امھر چند بیش کشت به ناز و کرشمه
  شد کرشمه و نازم زیادهرغبت به آن 

  ی شوقم به جان زدیباز آمدی و شعله
  کم گشته بود سوز تو بازم زیاده شد
  درد تو کم نشد ز سفر بلکه سد الم
  از رنج راه دور و درازم زیاده شد

  به فکر چشم غزالی به ھر غزل وحشی
 انگیز طبع سحر طرازم زیاده شد
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  شدھالکم ساز گر بر خاطرت باری ز من با

  باشد که باشم من که بار خاطر یاری ز من
  گذاریدم ھمانجایی که میرم بر مداریدم

  من باشد خواھم که بر دوش کسی باری زنمی
  حاللی خواستم از جمله یاران قاتل من کو

  آزاری ز من باشد که خواھم عذر او گر گاھش
  ترسمز اشک ناامیدی برد مژگان آب و می

  کسی خاری ز من باشد که ناگه بر سر راه
  به کویش گر ندارم صوت عشرت غم مخور وحشی

  ی زاری ز من باشدآنجا ناله مرا این بس که

 
 
 

  شوقی ز حسرت کم نشد مھرم ز حرمان شد فزون
  ھر چند حسرت بیش شد شوق و محبت کم نشد

  نمینارسته ماند از بی تخم امید ما از و
  شداما به کشت دیگران باران رحمت کم ن

  مدعی کاینجا که من خوارم چنین خوش بخت تو ای
  حرمتی ھیچت ز حرمت کم نشدبا یک جھان بی

  زدم الف سگی اما چه حاصل چون مرا عمری
  با اینھمه حق وفا خواری و ذلت کم نشد

  از و بر خاطرم پیوسته بود این گرد غم وحشی
  نشد ی من ھیچگه گرد کدورت کمز آیینه
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  زھد خویشم ساکن میخانه خواھم شدملول از 
  ساغر و ھم مشرب پیمانه خواھم شد حریف

  اگر بیند مرا طفلی به این آشفتگی داند
  ای دیوانه خواھم شداز عشق پری رخساره که

  شادمانیھا ای از ضعف و دارمیشدم چون رشته
  که روزی یار، با آن گوھر یکدانه خواھم شد

  گویمعشق تو می یافسانه رسمبه ھر جا می
  به این افسانه گفتن عاقبت افسانه خواھم شد

  باشد و منزل کجا داردوحشی کجا می مگو
  شد ی ویرانه خواھمکجا باشم مقیم گوشه

  

 
  ماه من گفتم که با من مھربان باشد ، نبود

  آزرده جان باشد ، نبود جان من مرھم
  از میان بی موجبی خنجر به خون من کشید

  اندک گفتگویی در میان باشد ، نبود اینکه
  بر دلم سد کوه غم از سرگرانیھای او

  اما اینکه بر خاطر گران باشد ، نبود بود
  شد، به نوعی شادمانخاطر ھرکس از و می

  شادمان گشتم که با من ھمچنان باشد ، نبود
  داشتیم وحشی از بی لطفی او سد شکایت

  نبودپیش او گفتم که یارای زبان باشد، 
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  ی که بوددوش ز پیمانه آن مستی تو

  ی که بودچندین شراب در خم و خمخانه
  که آورد نقل و می ای مرغ زود رام

  ی که بوددام فریب آب که و دانه
  شد روشن بسان آتش حسنت می که

  ی که بودشمعت زبانه کش پی پروانه
  ات به مستی و رندی بلند شدآوازه

  ی که بودمستانه یافشای آن ز نعره
  وحشی چه پرسش است که شد با که آشنا

  خود گو که او به غیر تو بیگانه که بود

 
 
 

  باد که از ما به کین نبود زان عھد یاد
  بودش گمان مھر وھنوزش یقین نبود

  وگفتم وفاکنی اقرار مھر کردم
  کشتی مرا قرار تو با من چنین نبود

  است انکار مھر سد ره سد تغافل
  اما چه سود چون دل ما پیش بین نبود

  تو من خود گره به کار خود انداختم که
  زین پیش با منت گرھی بر جبین نبود

  ایست بودن شیرین به کوھکنافسانه
  آن روز چشم فتنه مگر در کمین نبود
  وحشی کسی که چشم وفا داشتم ازو

 ازنظر فکند مرا چشم این نبود زود
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  ھجر و مالل خود د من وبایمرا وصلی نمی

  صال زن ھر که را خواھی تو دانی و وصال خود
  ھیچ عاشق ھمچو حال من نخواھد بود حال

  تو گر خود را گذاری با تقاضای جمال خود
  دانمای از بسکه کردی جور میشرمنده ز من

  ز پرکاری زمن پنھان نمایی انفعال خود
  زبانی چون زبان منزبان خوبست اما بی

  خود که گردد الل ھر گه شرح باید کرد حال
  کدام از من بھند این پاک دامان عاشقان تو

  در خیال خود قراری داده خواھی بود ما را
  چه یاری خوب پیدا کرد نزدیکست کز غصه

  سازم پایمال خود به دست خود کنم این چشم و
  ی شمع رخش وحشیگفتم مشو پروانهنمی

  سوز بال خودزمان می چو نشنیدی نصیحت این
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  آھی سرزند ترسم در این دلھای شب از سینه

  برقی ز دل بیرون جھد آتش به جایی درزند
  بر زمین آمد سری از عھده چون آید برون گر

  ھای شب که او با مدعی ساغر زندآن نیمه
  اندیشه کن کز خیل ما کوس نبرد ما مزن

  ن لشکر زندگر یک دعا تازد برون بر یک جھا
  این ھوا ، پیرامن ما نگذری آتشفشانست

  خصمی به بال خود کند مرغی که اینجا پرزند
  صفا، نی بی نوا ، وقتست اگر در بزم ما می بی

  ساقی می دیگر دھد مطرب رھی دیگر زند
  ما را درین زندان غم من بعد نتوان داشتن

  زند بندی مگر بر پانھد، قفلی مگر بر در
  چکدبس آزردگی زھر از زبانم میوحشی ز 

  این خنجر زند خواھم دلیری کاین زمان خود را بر

 
 
 

  خوش آن روزی که زنجیر جنون بر پای من باشد
  به ھر جا پا نھم از بیخودی غوغای من باشد

  خسروی بخشد خوش آن عشقی که در کوی جنونم
  جھان پر لشکر از اشک جھان پیمای من باشد

  داری ھاشب زنده در عشق آنھوس دارم دگر 
  ی سودای من باشدای افسانهکه در ھر گوشه

  خار داغ عشق الله رخساری خوش آن کز خار
  جھانی الله زار چشم خون پاالی من باشد

  سازد این ھوس وحشی که از یاری مرا دیوانه
  ی شبھای من باشدمھی را گوش بر افسانه
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  کشددانم که زارم میغم ھجوم آورده می

  کشدروی یارم می وین غم دیگر که دور از
  کشد سد بار ھر ساعت من بد روز رامی

  کشدچند بارم می دانم که روزیمن نمی
  گریه کن بر حسرت و درد من ای ابر بھار

  کشدگلعذارم می کاینچنین فصلی غم آن
  ی غمھای روزکند اندیشهشب ھالکم می

  شدکتارم می روز فکر محنت شبھای
  گفته خواھد کشت وحشی را به سد بیداد زود

 کشدانتظارم می آید مگر ازدیر می
 
  

 
  ای باشدکجا در بزم او جای چو من دیوانه

  ای باشدھمچو من دیوانه ای ، ویرانه مقام
  چو مجنون تازه سازم داستان عشق و رسوایی

  ای باشدکه اینھم در میان مردمان افسانه
  پیشش باشد قدر عاشق آنقدرمن و شمعی که 

  ای باشدکه چون خود را بسوزد کمتر از پروانه
  خواھی بکن با منمی میان آشنایان ھر چه

  ای باشدولی خوارم مکن چندین اگر بیگانه
  باشد ای سلطان مھرویانمی مگو وحشی کجا

  ای باشدی میخانهکجا باشد مقامش گوشه
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  کردھیچکس چشم به سوی من بیمار ن

  ی بسیار نکرددادن من گریهکه به جان
  که مرا در نظرآورد که از غایت ناز

  چین برابر و نزد و روی به دیوار نکرد
  رحم به غیر از تو نبودھیچ سنگین دل بی

  که سرود غم من در دل او کار نکرد
  ی غم شاد که تا بود دمیروح آن کشته

  یار غم بود و شکایت ز غم یار نکرد
  ھا داشت ولیوز مردن ز تو وحشی گلهر

  نکرد رفت از کار زبان وی و اظھار

  

 
 
  

 
  دانددلی کز عشق گردد گرم، افسردن نمی
  داندچراغی را که این آتش بود مردن نمی

  نیازارد دلی دارم که ھر چندش بیازاری
  داندنه دل سنگست پنداری که آزردن نمی

  مشتاقی خسک در زیر پا دارد مقیم کوی
  داندعجب نبود که پای صبر افشردن نمی
  ما وفاکیشان عنان کمتر کش اینجا چون رسی کز
  داندکسی دست تظلم بر عنان بردن نمی

  سد گونه بد مستی یمیی در کاسه دارم مایه
  داندھنوز او مستی خون جگر خوردن نمی

  چشم وحشی پرورش داری بخند، ای گل کز آب
 داندبار آورد پژمردن نمیکه ھر گل کو به 
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  یاران خدای را به سوی او گذر کنید
  کنید باشد کش این خیال ز خاطر بدر

  در ما ز دست آتش و بر عزم رفتن است
  چون آه ما زبان خود آتش اثر کنید

  آتش زبان شوید و بگویید حال ما
  ھنگام حال گفتن ما دیده تر کنید

  ما چنانکه درو کارگر شود از حال
  محل سفر کن ما را خبر کنیدآن بی

  و در میان منع منعش کنید از سفر
  اغراق در صعوبت رنج سفر کنید

  شما گر خود شنید جان ز من و مژده از
  ور نشنود مباد که اینجا گذر کنید

  وحشی گر این خبر شنود وای بر شما
 از آتش زبانه کش او حذر کنید
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  نھان نکند یخندهبه لب بگوی که آن 

  مرا به لطف نھان تو بد گمان نکند
  فرمای تو خود مرا چه کنی لیک چشم را

  که آن نگه که تو کردی زمان زمان نکند
  چکنم ای زمن و میل من ولیتو رنجه

  بگو که ناز توام دست در میان نکند
  گرم مجال نگاھی بود زمان چکنم

  کند زبان نکندحکایتی که نگه می
  ار سود در این بیع ھست خواھی دیدھز
  بخر که خریدار من زیان نکند مرا

  جفا و ھر چه کند گو به من خداوند است
  ما را به این و آن نکند ولیک نسبت

  بس است جور ز صبر آزمود وحشی را
  امتحان نکند ھزار بار کسی را کس

 
 
  

 
  پرسیدن حال دل ریشم بگذارید

  بگذاریدغم و محنت خویشم  یک دم به
  یاران به میان من و آن مست مییید

  عربده کیشم بگذارید کشد آنگر می
  روزی که برید از ره این کشته عشقش

  ھمه پیشم بگذارید آنچه از دو سه روز از
  ی سد پاره بدوزندوحشی صفتم جامه

  بگذارید چسبیده به زخم دل ریشم
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  کشد آن سرو ناز از من ھنوزوه که دامن می

  ریخت خونم را و دارد احتراز از من ھنوز
  امزنده کشم تاناز بر من کن که نازت می

  آید نیاز ازمن ھنوزنیم جانی ھست و می
  او که خلق آنچنان جانبازیی کردم به راه

  گویند باز از من ھنوزسالھا بگذشت و می
  سراپا ھمچو شمع سوختم سد بار پیش او

  ز از من ھنوزپرسد اکنون باعث سوز و گدا
  نوازد گه به تیرتیغم می ھمچو وحشی گه به

  مرحمت نگرفته باز آن دلنواز از من ھنوز

 
 
  

 
  صبر و آرامم ھنوزکنم بیگر چه دوری می

  ولی رامم ھنوز نمایم اینچنین وحشیمی
  آید از من دعوی وارستگیباورش می
  در دامم ھنوز داند که چون آوردهخود نمی

  مرا سد نقش حیرت در ضمیراول عشق و 
  چیست انجامم ھنوز این خود آغاز است تا خود

  من به سد لطف از تو ناخرسند و محروم این زمان
  آورده سد پیغام دشنامم ھنوز از لبت

  صبح و شام از پی دوانم روز تا شب منتظر
  با او میسر نیست یک گامم ھنوز ھمرھی

  عذرگشاید لب به من سراپا گوش کاینک می
  دارد به پیغامم ھنوزخود اکنون رنجه می او

  نه می وحشی این پیمانه نستانی که زھر است این
 باورت گر نیست دردی ھست در جامم ھنوز
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  ام به درد دل بی عالج خویشدر مانده

  و ز بد مزاجی دل کودک مزاج خویش
  مھر خزانه یافت دل و جان و ھر چه بود

  ن خراج خویشجوید ھنوز ازین ده ویرا
  ی دل برون برمجان را مگر به مشعله

  زین روزھای تیره و شبھای داج خویش
  فرھاد را که بگذرد از سر چه نسبت است
  با آنکه مشکل است بر او ترک تاج خویش

  عذب فرات گو دگری خور که ما خوشیم
  با آب شور دیده و تلخ اجاج خویش

  صاحب متاع صباحت تلطفی ای
  اجزی به درت احتیاج خویشکاورده ع

  را ، زبان به بند وحشی رواج نیست سخن
  تا چند دعوی از سخن بی رواج خویش

 
 
 

  کوھکن بر یاد شیرین و لب جان پرورش
  سرش جان شیرین داد و غیر از تیشه نامد بر
  آنکه مشت استخوانی بود بگذر سوی او
  تا ببینی ز آتش ھجران کفن خاکسترش

  ش خیزند روز رستخیزجمله از خاک در
  بسکه بیماران غم مردند بر خاک درش

  رود آن ترک مستدست برخنجر خرامان می
  مانده چشم حسرت خلقی به دست و خنجرش

  از سر وحشی سر مویی نرفت فکر زلفت
 الغرش گر چه مویی گشت از زلف تو جسم
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  نیستم یک دم ز درد و محنت ھجران خالص

  درد بی درمان خالصسازدم زین  کو اجل تا
  کار دشوار است برمن ، وقت کار است ای اجل

  کن باشد که گردانی مرا آسان خالص سعی
  خواھم که آب از سرگذشتکشتی تابوت می

  به آن کشتی کنم خود را ازین توفان خالص تا
  چند نالم بردرش ای ھمنشین زارم بکش

  کو رھد از درد سر ، من گردم از افغان خالص
  رخت وحشی با دل خرم ازین غمخانه بست

  چون گرفتاری که خود را یابد از زندان خالص

 
 
 

  به سودای تو مشغولم ز غوغای جھان فارغ
  ز ھجر دائمی ایمن ز وصل جاودان فارغ

  بلند و پست و ھجر و وصل یکسان ساخته بر خود
  آسمان فارغ ورای نور و ظلمت از زمین و
  ب فراموشیسخن را شسته دفتر بر سر آ

  از زبان فارغ چو گل از پای تا سر گوش اما
  کمان را زه بریده، تیر را پیکان و پرکنده

  کرده از تیر وکمان فارغ سپر افکنده خود را
  عجب مرغی نه جایی در قفس نی از قفس بیرون

  دانه و پروازگاه و آشیان فارغ ز دام و
  برون از مردن و از زیستن بس بلعجب جایی

  توان بودن ز ننگ جسم و جان فارغآنجا می که
  وحشی به شکلی بند و خرسندی به نامی تابه کی
 بیا تا در نوردم گردم از نام و نشان فارغ
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  ی حسرت بنشینمغمخانه تا چند به

  وقتست که با یار به عشرت بنشینم
  رود از حدمی بی طاقتیم در ره او
  ی طاقت بنشینمکو صبر که در گوشه

  کنیدم ا چند روم از پی او بندت
  باشد که زمانی به فراغت بنشینم

  داغ تو مرا شمع صفت سوخت کجایی
  مگذار که با اشک ندامت بنشینم

  پامال شدم چند چو وحشی به ره غم
 تو بر خاک مذلت بنشینم از دست

 
  

  

 
  کشیدیم ما چون ز دری پای کشیدیم

  امید ز ھر کس که بریدیم ، بریدیم
  یست کبوتر که چو برخاست نشینددل ن

  ی بامی که پریدیم ، پریدیماز گوشه
  رم دادن صید خود از آغاز غلط بود
  حاال که رماندی و رمیدیم ، رمیدیم

  ی خلد استکوی تو که باغ ارم روضه
  انگار که دیدیم ندیدیم، ندیدیم

  سد باغ بھار است و صالی گل و گلشن
  نچیدیم ی یک باغ نچیدیم ،میوه گر

  سرتا به قدم تیغ دعاییم و تو غافل
  دم باش رسیدیم، رسیدیم ھان واقف

   وحشی سبب دوری و این قسم سخنھا
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  آمدم از سرنو بر سر پیوند قدیم

  آن سلسله کھنه و آن بند قدیم نو شد
  ی خود به که تو نیزآمدم من به سر گریه

  ناز خود آیی و شکرخند قدیم بر سر
  که تا روز قیامت باقیستبه وفای تو 

  قرار خود و سوگند قدیم عھد دیرین به
  نخل تو یک دو ثمر داشت به خامی افتاد

  نخل برومند قدیم من و پروردن آن
  بھر آن حلقه به گوشیم که بودیم ای باد

  خداوند قدیم برسان بندگی ما به
  خلوتی خواھم و در بسته ویک محرم راز

  چند قدیم ایکه گشایم سر راز و گله
  وحشی آن سلسله نو کرد که آیند ز نو

  قدیم پندگویان قدیمی به سر پند

 
  

 
 ز کوی آن پری دیوانه رفتم
  ز کوی آن پری دیوانه رفتم

  خردمندانه رفتم نکو کردم
  بیا بشنو ز من افسانه عشق
  که دیگر بر سر افسانه رفتم

  من باور کند زاھد زھی عقل ز
  ی رفتممیخانهکه کردم تو به وز 

  آشنایی سفر کردم ز کوی
  ز صبر و دین و دل بیگانه رفتم

  چه می بود اینکه ساقی داد وحشی
 من از خود به یک پیمانه رفتم که
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  ایمفتاده در راه عشق با دل شیدا

  ایمایم که از پا فتادهچندان دویده
 است لیک عاشق بسی به کوی تو افتاده

  ایمفتاده ی ھمه رسواما در میانه
  پشت رقیب را ھمه قربست و منزلت

  ایممردود درگه تو ھمین ما فتاده
  ی غمتما بیکسیم و ساکن ویرانه

  ھای طرفه به یک جا فتاده ایمدیوانه
  ایم قد از بار فتنه راستوحشی نکرده

  ایمتا در ھوای آن قد رعنا فتاده

 
 
  

 
  نمی رسیم جان رفت و ما به آرزوی دل

  رسیمرویم به منزل نمیمی ھر چند
  نیز برقیم و بلکه تندتر از برق و رعد

  رسیموین طرفه تر که ھیچ به محمل نمی
  لطف خدا مدد کند از ناخدا چه سود

  رسیمتا باد شرطه نیست به ساحل نمی
  در اصل حل مسأله عشق کس نکرد

  رسیمی مشکل نمیبدین دقیقه یا ما
  ار تندرسد ز رھی آن سووحشی نمی

 مقابل نمی رسیم کش از ره دگر ز
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  دیریست که رندانه شرابی نکشیدیم

  ی باغی می نابی نکشیدیمگوشه در
  چون سبزه قدم بر لب جویی ننھادیم

  بر لب آبی نکشیدیم چون الله قدح
  بر چھره کشیدیم نقاب کفن افسوس

  نکشیدیم ی مقصود نقابیکز چھره
  یکنبسیار عذابی که کشیدیم ول

  دشوارتر از ھجر عذابی نکشیدیم
  وحشی به رخ ما در فیضی نگشودند

 نکشیدیم تا پای طلب از ھمه بابی
 
 
 
 

  کاری مکن که رخصت آه سحر دھم
  را به چراغ تو سردھم وین تند باد

  آبم ز جوی تیغ تغافل مده ، مباد
  الماس بردھم نخلی شوم که خنجر

  سیلی ز دیده خواھدم آمد دل شبی
  دھم اولیتر آنکه من ھمه کس را خبر

  کشتی نوح چیست چو توفان گریه شد
  ھرتخته زان سفینه به موجی دگر دھم

  لرزد دلم که خانه حسنت کند سیاه
  گر اندک اختیار به دود جگر دھم

  بس است که باد خزان شود افسردگی
  آه ار به بوستان جمال تو سر دھم

  شودنمی بیداد کیش من متنبه
 حشی من این ندای عبث چند دردھمو
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  کوی تو برگردیدم و رفتم دل پر حسرت از

  نشد پابوس روزی آستان بوسیدم و رفتم
  را بر سر کوی تو افکندم ز گرد راه خود

  رخ پر گرد بر خاک درت مالیدم و رفتم
  منزل چون جرس نالم عجب نبود اگر منزل به

  که آواز درایی از درت نشنیدم و رفتم
  من بیرون که بر گرد سرش گردم یامد سرون

  میسر چون نشد وحشی که بینم خلوت وصلش
  گرد باد از غم به خود پیچیدم و رفتم به سان

 رفتم به حسرت بر در و دیوار کویش دیدم و
 
 
  

 
  ھای حسنای قامت تو جلوه ده شیوه

  تو نھان سد ادای حسن یدر ھر کرشمه
  سند نیستخواھی بدار و خواه بکش ، ناپ

  بود اقتضای حسن ھر چهمستحسن است
  سلطان حسن ھر چه کند حکم حکم اوست

  رای حسن بگذار کار حسن به تدبیر و
  این حسن پنج روز به یوسف وفا نکرد

  زنھار اعتماد مکن بر وفای حسن
  روددانی که گل ز باغ چرا زود می

  یعنی که اندکیست زمان بقای حسن
  جھان برقرار نیستبزن که حال  گویی

  حاال که در رکاب مراد است پای حسن
  گدایی خوبان که این گروه وحشی من و

 سلطان عالمند ز فر ھمای حسن
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  آمدم سر تا قدم در بند سودا ھمچنان

  طوق در گردن ھمان زنجیر در پا ھمچنان
  ھارفته بودم ز آتش امید در دل شعله
  آمدم دل گرم از سوز تمنا ھمچنان

  ار خسرو گشت شیرین و برید از کوھکنی
  برد در کوه خارا ھمچنانکوھکن ره می

  پیش لیلی کیست تاگوید ز استیالی عشق
  ھمچنان بازگشت از کعبه مجنون رند و رسوا

  ایرو به شھر و ملک خویش آورد ھر آواره
 صحرا ھمچنان وحشی بی خان و مان در کوه و

 
  

 
  راھم کنز کویت رخت بربستم نگاھی زاد 

  به تقصیر عنایت یک تبسم عذر خواھم کن
  ی حسرتره آوارگی در پیش و از پی دیده

  وداعی نام نه این را و چشمی بر نگاھم کن
  کردممی ز کوی او که کار پاسبان کعبه

  خدایا بی ضرورت گر روم سنگ سیاھم کن
  افسون بدم بر من بخوان ای عشق افسونی و آن

  مرغ آن پرواز گاھم کنمرا بال و پری ده 
  خواھمبخت من یوسف نمی به کنعانم مبر ای

  ببرآنجا که کوی اوست در زندان و چاھم کن
  از پشت حریفان جسته پیکانم ز سد فرسنگ

  مرو نزدیک او وحشی حذر از تیر آھم کن
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  خوشا در پای او مردن خدایا بخت آنم ده

  یابم نشانم ده نشان اینچنین بختی کجا
  ی پایشری خواھم ای جان آفرین شایستهنثا

  ی جانم دهیک گنجینه پر از نقد وفا و مھر
  سخن بسیار و فرصت کم خدایا وصل چون دادی

  طول زمان طی لسانم ده بخشی اگرنمی
  سگ خواری کش عشقم به گردن طوق خرسندی

  گستری یک استخوانم ده اگر خوان امیدی
  تویی حاشامن و آزردگی از عشق و عشق چون 

  داری به دست امتحانم دهنمی گرت باور
  دانممن آن خمخانه پردازم که بدمستی نمی

  ساقی دوران می از رطل گرانم ده اال ای
  یکی طومار در دست و در او احوال من وحشی

 فرصت شود گاھی به یار نکته دانم ده اگر
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  زود وصالی بده ھجر خدایا بس است

  اینھمه یا پر و بالی بدهشوق مده 
  ایاندازه خوبی خود را بگیر از دلم

  ام عرض جمالی بدهآینه آورده
  ای دل وحشت گریز اینھمه دھشت چرا

  فرصت حرفی بجو شرح ماللی بده
  از پی یک نیم جان چند تقاضای ناز

  اینک به تو لیک مجالی بده دھممی
  ساده فریب کسی وصل نبخشی مبخش

  وصالی بده بدم وعده نیم فسونی
  یاد غزلھای تو وحشی و این ذوق عشق

 بده بیھده گردی بس است دل به غزالی
 
  

  

 
  آخر ای بیگانه خو ناآشنایی اینھمه

  مروت بیوفایی اینھمه تا به این غایت
  جسم و جانم را زھم پیوند بگسستی بس است

  من زور آزمایی اینھمه با ضعیفی ھمچو
  ز روی خویشم شرم باداستخوانم سوده شد ا

  آرزو رخساره سایی اینھمه بر زمین از
  ھر که بود از وصل شد دلگیر و ھجر ما ھمان

  را طاقت و تاب جدایی اینھمه نیست ما
  ی دیدار دولت تا به کیوحشی این دریوزه

  بردی چه وضعست این گدایی اینھمه عرض خود
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  ، نکو کردی کردی من اندوھگین را قصد جان

  رقیبان را به قتلم شادمان کردی ، نکو کردی
  ویران غم نومیدم افکندی یبه کنج کلبه

  مرا با جغد محنت ھمزبان کردی ، نکو کردی
  خویشتن راندی مرا از سنگ محرومی ز کوی

  آمد چنان کردی ، نکو کردیز دستت آنچه می
  شدی از مھربانی دوست با اغیار و بد با من

  کردی شمنان کردی ، نکومرا آخر به کام د
  ای از کوی خویشم آفرین برتوچو وحشی رانده

  کردی، نکو کردی خان و مانمن سرگشته را بی

  

  

 
  

  

 
  آتشی در جان ما افروختی

  حسرت سوختی رفتی و ما را ز
  وداع دوستان کردی سفربی

  از که این راه و روش آموختی
  از یاران بدی دیدی چرا گرنه

  دیدار یاران دوختیدیده از 
  رخ او طرح صبر انداختیبی

  ای دل این صبر از کجا آموختی
  وحشی از جانت علم زد آتشی

 سوختی خانمان عالمی را
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  خوش است چشم به چشم تو و نگاه نھانی

  سوی ھم ز راه نھانی رسالت دل و جان
  ی تو ز بس باشدش برای اجابتکرشمه

  نیمیان آه نھا دعای زیر لب اندر
  تو خوش نشسته به تمکین و حسن از تو نھفته

  گاه نھانیبه جلوه به جلوه بھر فریبم
  چه روزگار خوش است آن برای رفع مظنه

  و عذر خواه نھانی عتاب ظاھر و سد لطف
  به غارت دل ما تاخت غمزه وای اسیری

  سپاه نھانی کش از کمین بدرآیند آن
  زمبه جرم دیدن پنھان بکش به فتوی نا

  نھانی که کشتنی نشود کس سگ گناه
  ز خون وحشی اگر منکری نگاه به من کن

 نھانی که بگذارنم از آن چشم سد گواه
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  ای مرغ سحر حسرت بستان که داری

  ی حرمان که داریاندازه این ناله به
  ای خشک لب بادیه این سوز جگر تاب

  حیوان که داری یدر آرزوی چشمه
  طلب اینھمه خون بسته جراحتای پای 

  داری از زخم مغیالن بیابان که
  پژمرده شد ای زرد گیا برگ امیدت

  ی حیوان که داریامید نم از چشمه
  ی افروخته این جان پر آتشای شعله

  تیز از اثر جنبش دامان که داری
  خود ھمه دانند که از تیر که نالیم ما

  یاین ناله تو از تیزی مژگان که دار
  سخنان تو عجب سینه گداز است وحشی

  داری این گرمی طبع از تف پنھان که
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 بند ترکیب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 شرح پریشانی

  پریشانی من گوش کنید دوستان شرح
  داستان غم پنھانی من گوش کنید

  گوش کنید قصه بی سر و سامانی من
  من گوش کنید گفت وگوی من و حیرانی

  کی شرح این آتش جان سوز نگفتن تا
 سوختم سوختم این راز نھفتن تا کی

**** 
  بودیم روزگاری من و دل ساکن کویی

  جویی بودیمساکن کوی بت عربده
  ی رویی بودیمعقل و دین باخته، دیوانه

  ی سلسله مویی بودیمی سلسلهبسته
  کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
 یک گرفتار از این جمله که ھستند نبود

**** 
  نداشت نرگس غمزه زنش اینھمه بیمار

  سنبل پرشکنش ھیچ گرفتار نداشت
  اینھمه مشتری و گرمی بازار نداشت
  یوسفی بود ولی ھیچ خریدار نداشت

  اول آن کس که خریدار شدش من بودم
 گرمی بازار شدش من بودم باعث

**** 
  و رعنایی او عشق من شد سبب خوبی

  من شھرت زیبایی او داد رسوایی
  بسکه دادم ھمه جا شرح دالرایی او
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  تماشایی او شھر پرگشت ز غوغای
  این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد

  دارد کی سر برگ من بی سر و سامان

**** 
  چاره اینست و ندارم به از این رای دگر

  آرای دگردل که دھم جای دگر دل به
  خود فرش کنم زیر کف پای دگرچشم 

  دگر بر کف پای دگر بوسه زنم جای
  بعد از این رای من اینست و ھمین خواھد بود

 خواھدبود من بر این ھستم و البته چنین
**** 

  ستپیش او یار نو و یار کھن ھر دو یکی
  ستھردو یکی حرمت مدعی و حرمت من

  ستقول زاغ و غزل مرغ چمن ھر دویکی
  ستدو یکی بلبل و غوغای زغن ھر ینغمه

  این ندانسته که قدر ھمه یکسان نبود
 نبود زاغ را مرتبه مرغ خوش الحان

**** 
  چون چنین است پی کار دگر باشم به

  به چند روزی پی دلدار دگر باشم
  عندلیب گل رخسار دگر باشم به

 ی گلزار دگر باشم بهمرغ خوش نغمه
  سازش کو که شوم بلبل دستان نوگلی

 سازم از تازه جوانان چمن ممتازش
**** 

  جانم از او دم به دم آزاری ھست آن که بر
  توان یافت که بر دل ز منش یاری ھستمی

  و بندگی من اگر اشعاری ھست از من
  بفروشد که به ھر گوشه خریداری ھست
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  نیست در این شھر کسی به وفاداری من
 ای ھمچو مرا ھست خریدار بسیبنده

**** 
  عشق تو دویدیم بس است مدتی در ره

  ی درد بریدیم بس استراه سد بادیه
  کشیدیم بس است قدم از راه طلب باز

  اول و آخر این مرحله دیدیم بس است
  آرای دگردل بعد از این ما و سرکوی

 با غزالی به غزلخوانی و غوغای دگر
**** 
  دل محزون نرود تو مپندار که مھر از

  ه جان افتد و بیرون نرودآتش عشق ب
  افسون نرود وین محبت به سد افسانه و

  چه گمان غلط است این ، برود چون نرود
  آزرده شود چند کس از تو و یاران تو

 دوزخ از سردی این طایفه افسرده شود
**** 
  دگرانت بینم ای پسر چند به کام

  سرخوش و مست ز جام دگرانت بینم
  ینممایه عیش مدام دگرانت ب

  ساقی مجلس عام دگرانت بینم
  تو چه دانی که شدی یار چه بی باکی چند

 ھوسھا که ندارند ھوسناکی چند چه
**** 

  یار این طایفه خانه برانداز مباش
  حیف است به این طایفه دمساز مباش از تو
  آواز مباششوی شھره به این فرقه ھممی

  غافل از لعب حریفان دغا باز مباش
  مشغول به این شغل نسازی خود رابه که 
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 ست مبادا که ببازی خود رااین نه کاری
**** 

  ھستند در کمین تو بسی عیب شماران
  سینه پر درد ز تو کینه گذاران ھستند

  ھستند داغ بر سینه ز تو سینه فکاران
  غرض اینست که در قصد تو یاران ھستند

  باش مردانه که ناگاه قفایی نخوری
  خود باش که پایی نخوری واقف کشتی

  گر چه از خاطر وحشی ھوس روی تو رفت
 دلش آرزوی قامت دلجوی تو رفت وز

**** 
  آزرده و آزرده دل از کوی تو رفتشد دل

  با دل پر گله از ناخوشی خوی تو رفت
  حاش لله که وفای تو فراموش کند

 آمیز کسان گوش کندمصلحت سخن
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 آزاری یار دلگله
  نیست ترا ای گل تازه که بویی ز وفا

  خبر از سرزنش خار جفا نیست ترا
  رحم بر بلبل بی برگ و نوا نیست ترا

  التفاتی به اسیران بال نیست ترا
  ما اسیر غم و اصال غم ما نیست ترا

  اسیر غم خود رحم چرا نیست ترا با
  باید بودفارغ از عاشق غمناک نمی

 یابد بودنمیاینھمه بی باک  جان من
**** 

  ھمچو گل چند به روی ھمه خندان باشی
  غیر به گلگشت گلستان باشی ھمره

  ھر زمان با دگری دست و گریبان باشی
  از کرده پشیمان باشی زان بیندیش که

  جمع با جمع نباشند و پریشان باشی
  حیران باشی یاد حیرانی ما آری و

  ما نباشیم که باشد که جفای تو کشد
 کشد جفا سازد و سد جور برای توبه 

**** 
  باید بودی اغیار نمیشب به کاشانه

  بود بایدغیر را شمع شب تار نمی
  باید بودھمه جا با ھمه کس یار نمی

  باید بودآزار نمییار اغیار دل
  باید بودی خون من زار نمیتشنه

  باید بودتا به این مرتبه خونخوار نمی
  اعث بدنامی تستمن اگر کشته شوم ب

 تست موجب شھرت بی باکی و خودکامی
**** 
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  دیگری جز تو مرا اینھمه آزا نکرد
  خوارنکرد جز تو کس در نظر خلق مرا

  آنچه کردی تو به من ھیچ ستمکار نکرد
  نکرد ھیچ سنگین دل بیدادگر این کار

  این ستمھا دگری با من بیمار نکرد
  ھیچکس اینھمه آزار من زار نکرد

  گر ز آزردن من ھست غرض مردن من
 من مردم ، آزار مکش از پی آزردن

**** 
  جان من سنگدلی ، دل به تو دادن غلط است

  فتادن غلط است بر سر راه تو چون خاک
  چشم امید به روی تو گشادن غلط است

  نھادن غلط است روی پر گرد به راه تو
  رفتن اوالست ز کوی تو ، ستادن غلط است

  دادن غلط است رین به تمنای توجان شی
  تو نه آنی که غم عاشق زارت باشد
 باشد چون شود خاک بر آن خاک گذارت

**** 
  مدتی ھست که حیرانم و تدبیری نیست

  تدبیری نیست عاشق بی سر و سامانم و
  از غمت سر به گریبانم و تدبیری نیست

  تدبیری نیست خون دل رفته به دامانم و
  نسانم و تدبیری نیستاز جفای تو بدی

  تدبیری نیست چه توان کرد پشیمانم و
  شرح درماندگی خود به که تقریر کنم

 تدبیر کنم ی من چیست چهعاجزم چاره
**** 
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  نخل نوخیز گلستان جھان بسیار است
  روان بسیار است گل این باغ بسی ، سرو

  جان من ھمچو تو غارتگر جان بسیار است
  بسیار است میانترک زرین کمر موی 

  با لب ھمچو شکر تنگ دھان بسیار است
  جوان بسیار است نه که غیر از تو جوان نیست،

  دیگری اینھمه بیداد به عاشق نکند
 نکند قصد آزردن یاران موافق

**** 
  دانی تومدتی شد که در آزارم و می

  دانی تومی به کمند تو گرفتارم و
  تودانی از غم عشق تو بیمارم و می
  دانی تومی داغ عشق تو به جان دارم و

  دانی توبارم و میخون دل از مژه می
  دانی تومی از برای تو چنین زارم و

  از زبان تو حدیثی نشنودم ھرگز
 ھرگز از تو شرمنده یک حرف نبودم

**** 
  مکن آن نوع که آزرده شوم از خویت

  کویت دست بر دل نھم و پا بکشم از
  و من بعد نیایم سویت ای گیرمگوشه

  نکنم بار دگر یاد قد دلجویت
  دیده پوشم ز تماشای رخ نیکویت

  سخنی گویم و شرمنده شوم از رویت
  ی خویشآزردهو مکن قصد دل بشنو پند

 خویش یورنه بسیار پشیمان شوی از کرده
**** 
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  چند صبح آیم و از خاک درت شام روم
  رومناکام  از سر کوی تو خودکام به

  سد دعا گویم و آزرده به دشنام روم
  روم از پیت آیم و با من نشوی رام

  دور دور از تو من تیره سرانجام روم
  نبود زھره که ھمراه تو یک گام روم

  کس چرا اینھمه سنگین دل و بدخو باشد
 باشد جان من این روشی نیست که نیکو

**** 
  مدتی ھست که حیرانم و تدبیری نیست

  تدبیری نیست ی سر و سامانم وعاشق ب
  از غمت سر به گریبانم و تدبیری نیست

  تدبیری نیست خون دل رفته به دامانم و
  از جفای تو بدینسانم و تدبیری نیست

  تدبیری نیست چه توان کرد پشیمانم و
  شرح درماندگی خود به که تقریر کنم

 تدبیر کنم ی من چیست چهعاجزم چاره
**** 

  لستان جھان بسیار استنخل نوخیز گ
  روان بسیار است گل این باغ بسی ، سرو

  جان من ھمچو تو غارتگر جان بسیار است
  بسیار است ترک زرین کمر موی میان

  با لب ھمچو شکر تنگ دھان بسیار است
  جوان بسیار است نه که غیر از تو جوان نیست،

  دیگری اینھمه بیداد به عاشق نکند
 نکند موافققصد آزردن یاران 

**** 
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  دانی تومدتی شد که در آزارم و می
  دانی تومی به کمند تو گرفتارم و

  دانی تواز غم عشق تو بیمارم و می
  دانی تومی داغ عشق تو به جان دارم و

  دانی توبارم و میخون دل از مژه می
  دانی تومی از برای تو چنین زارم و

  از زبان تو حدیثی نشنودم ھرگز
 ھرگز از تو شرمنده یک حرف نبودم

**** 
  مکن آن نوع که آزرده شوم از خویت

  کویت دست بر دل نھم و پا بکشم از
  ای گیرم و من بعد نیایم سویتگوشه

  نکنم بار دگر یاد قد دلجویت
  دیده پوشم ز تماشای رخ نیکویت

  سخنی گویم و شرمنده شوم از رویت
  خویشی آزردهو مکن قصد دل بشنو پند

 خویش یورنه بسیار پشیمان شوی از کرده
**** 

  چند صبح آیم و از خاک درت شام روم
  ناکام روم از سر کوی تو خودکام به

  سد دعا گویم و آزرده به دشنام روم
  روم از پیت آیم و با من نشوی رام

  دور دور از تو من تیره سرانجام روم
  نبود زھره که ھمراه تو یک گام روم

  را اینھمه سنگین دل و بدخو باشدکس چ
 باشد جان من این روشی نیست که نیکو

 
**** 
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  پرھیزیاز چه با من نشوی یار چه می
  پرھیزیمی یار شو با من بیمار چه

  پرھیزیچیست مانع ز من زار چه می
  پرھیزیبگشا لعل شکر بار چه می

  پرھیزیحرف زن ای بت خونخوار چه می
  پرھیزیاظھار چه مینه حدیثی کنی 

  ترا گفت به ارباب وفا حرف مزن که
 مزن چین بر ابرو زن و یک بار به ما حرف

**** 
  داندی شمشیر بال میدرد من کشته

  داندسوز من سوخته داغ جفا می
  داندمسکنم ساکن صحرای فنا می

  داندھمه کس حال من بی سر و پا می
  داندپاکبازم ھم کس طور مرا می

  داندشقی ھمچو منت نیست خدا میعا
  من کن و مگذار که بیچاره شوم یچاره

 سر خود گیرم و از کوی تو آواره شوم
**** 

  سر کوی تو با دیده تر خواھم رفت از
  چھره آلوده به خوناب جگر خواھم رفت

  کنی از پیش نظر خواھم رفتمی تا نظر
  گر نرفتم ز درت شام ، سحر خواھم رفت

  بار چو ھر بار دگر خواھم رفت ننه که ای
  نیست بازآمدنم باز اگر خواھم رفت

  من زار چو رفتم ، رفتم از جفای تو
 لطف کن لطف که این بار چو رفتم ، رفتم

**** 
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  کوی تو با خاک برابر باشم چند در
  چند پا مال جفای تو ستمگر باشم

  قدر از ھمه کمتر باشم چند پیش تو ، به
  بت بدکیش مکدر باشماز تو چند ای 

  بت دیگر باشم روم تا به سجودمی
  باز اگر سجده کنم پیش تو کافر باشم

  تغافل تا کی خود بگو کز تو کشم ناز و
 طاقتم نیست از این بیش تحمل تا کی

 
**** 

  ترا بنده شوم سبزه دامن نسرین
  ابتدای خط مشکین ترا بنده شوم
  مشو چین بر ابرو زدن و کین ترا بنده
  گره ابروی پرچین ترا بنده شوم

  حرف ناگفتن و تمکین ترا بنده شوم
  محبوبی و آیین ترا بنده شوم طرز

  ایالله ، الله ، ز که این قاعده اندوخته
  ایاستاد تو اینھا ز که آموخته کیست

**** 
  بینماینھمه جور که من از پی ھم می
  بینمزود خود را به سر کوی عدم می

  بینمراحت و من اینھمه غم میدیگران 
 بینمھمه کس خرم و من درد و الم می

  بینملطف بسیار طمع دارم و کم می
  بینمھستم آزرده و بسیار ستم می

  خرده بر حرف درشت من آزرده مگیر
 آزرده درشتانه بود ، خرده مگیر حرف
**** 
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  سبزه دامن نسرین ترا بنده شوم
  ومخط مشکین ترا بنده ش ابتدای

  چین بر ابرو زدن و کین ترا بنده شوم
  ترا بنده شوم گره ابروی پرچین

  حرف ناگفتن و تمکین ترا بنده شوم
  شوم طرز محبوبی و آیین ترا بنده

  ایالله ، الله ، ز که این قاعده اندوخته
  ایآموخته کیست استاد تو اینھا ز که

**** 
  آنچنان باش که من از تو شکایت نکنم

  عنایت نکنم تو قطع طمع لطف واز 
  پیش مردم ز جفای تو حکایت نکنم

  ی درد تو روایت نکنمھمه جا قصه
  دیگر این قصه بی حد و نھایت نکنم

  ی ھر شھر و والیت نکنمخویش را شھره
  خوش کنی خاطر وحشی به نگاھی سھیل است

  است سوی تو گوشه چشمی ز تو گاھی سھل

  

  

  

  


