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   نامه ساقي

 اتمستان ميخانههب الهيٰ
 به دردي كش لجۀ كربيا
 به درّي كه عرش است او را صدف
 بنور دل صبح خيزان عشق
گاه دل  به رندان سر مست آ

 پرستان بي پا و سر به انده
 كزان خوبرو، چشم بد دور باد

 در پاي خم به مستان افتاده
 بشام غريبان، به جام صبوح
 نكه خاكم گل از آب انگور ك
 خدا را بجان خراباتيان
 به ميخانۀ وحدتم راه ده
 كه از كثرت خلق تنگ آمدم
 بيا ساقيا مي بگردش در آر
 مئي ده كه چون ريزيش در سبو

 ن مي كه در دل چو منزل كنداز آ
 از آن مي كه گر عكسش افتد بباغ

 مي كه گر شب ببيند بخواب از آن
 از آن مي كه گر عكسش افتد بجان

 ون شيشه بر لب زندمي كه چ از آن
 مي كه گر عكسش افتد به آب از آن

 از آن مي كه چون ريزيش در سبو
 از آن مي كه كه در خم چو گيرد قرار
 مي صاف ز آلودگي بشر
 مي معني افروز صورت گداز
 از آن آب، كاتش بجان افكند
 مئي را كزو جسم جاني كند
 مئي از مني و توئي گشته پاك

 آه به انوار ميخانه ره پوي،
 بيا تا سري در سر خم كنيم

 ات بعقل آفرينان ديوانه 
 اانّمٰانش فرود كه آمد به شٰ

 شاه نجفه به ساقي كوثر، ب
 انده گريزان عشق ز شادي به

 جز راه دل كه هرگز نرفتند
 به شادي فروشان بي شور و شر

 لط دور گفتم كه خود كور بادغ
 به مخمور با مرگ با اشتلم

 ز ايشانست شام و سحر را فتوحك
 پاي من آتش طور كنسرا 

 كزين تهمت هستيم وارهان
گاه ده  دل زنده و جان آ
 به هر جا شدم سر به سنگ آمدم
 كه دلگيرم از گردش روزگار

 آرد سبو از دل آواز هو  بر
 تر از دل كند بدن را فروزان

 نچه را گوهر شبچراغكند غ
 چو روز از دلش سر زند آفتاب

 ني بجان ديد حق را عيانتوا
 خاله از تب زندبتلب شيشه 

 بر آن آب تبخاله افتد جباب
 بر آرد سبو از دل آواز هو
 بر آرد خم آتش ز دل همچو نار
 مبدل به خير اندر او جمله شر
 مئي گشته معجون راز و نياز
 اگر پير باشد جوان افكند

 اني كندبباده، زمني آسمٰ
 اي گر به خاك شود جان، چكد قطره

 چه ميخواهي از مسجد و خانقاه
 ن و تو، تو و من، همه گم كنيمم
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 شتذگبيك قطره مي آبم از سر
 بزن هر قدر خواهيم، پا به سر

 از اين باده، كو كو زني رچشي گ
 مئي سر بسر مايۀ عقل و هوش
 دماغم ز ميخانه بويي كشيد
 بگيريد زنجيرم اي دوستان

 خيز و پائي به ميخانه نه دال
 خدا را ز ميخانه گر آگهي

 لفت مدرسهخون شد از ك مدل
 چو ساقي همه چشم فتان نمود
 پريشان دماغيم، ساقي كجاست

 مي بگردش در آر بيا ساقيا،
 تر از شمع و روز مئي بس فروزان

 مي صاف ز االيش ما سوي
 اند ز منمئي كو مرا وارهٰ 

 است در كيش ما لن مي حالاز آ
 از آن مي حرام است بر غير ما
 مئي را كه باشد در او اين صفت

 عالم ار آشنائي كني اين به
 اكني خاك ميخانه گر توتيٰ
 به ميخانه آي و صفا را ببني

 پرستان در آ تودر حلقۀ مي
 بگويم كه از خود فنا چون شوي

 گر شبي سر كني نبشوريدگا 
 يل كه حاشا كنياجمال مح

 نياري تو چون تاب ديدار او
 قمر درد نوش است از جام ما
 مغني نواي دگر ساز كن

 زننداينقدر تن  بگو زاهدان
 ام آتش مي كجاست بس آلوده

 پليدم كنيدبه پيمانه، پاك از 
 چو پيمانه از باده خايل شود
 همه مستي و شور و حاليم ما
 خرابات را گر زيارت كني

 رندان بگيراي رنگ  چه افسرده

 ار ما درگذشتبه يك آه، بيٰم
 سر مست از پا ندارد خرب
 شوي چون ازو مست هو هو زني

 ي بي خم و شيشه، در ذوق و جوشئم
 حذر كن كه ديوانه، هويي كشيد
 كه پيلم كند ياد هندوستان
 صالئي به مستان ديوانه ده

 اره، بنما رَهيبه مخمور بيچٰ
 ن از وسوسهخدا را خالصم ك

 به يك نازم، از خويش عريان نمود
 شب مانده باقي كجاست شراب ز

 مي خوش بود خاصه در بزم يار كه
 مي و ساقي و بادۀ جام سوز
 ازو يك نفس تا بعرش خدا

 آئني و كيفيت ما و من ز
 بال است در پيش ماكه هستي و

 كه خارج مقام است در سير ما
 نباشد بغير از مي معرفت

 ري و خدائي كنيز خود بگذ
 خدا را ببيني بچشم خدا
 ببني خويشنت را خدا را ببني
 كه چيزي نبيني بغير خدا
 ز يك قطره زين باده مجنون شوي

 ن مي كه مستند لب تر كنياز آ
 و چشم و تماشا كنيببندي د

 به ديوار او ز ديدار رو كن
 سحر خوشه چني است از شام ما
 دلم تنگ شد مطرب آواز كن

 زنندئي بر آهن كه آهن ربا
 ام نالۀ ني كجاست پر آسوده

 همه دانش و داد و ديدم كنيد
 مرا حالت مرگ حايل شود
 نه چون تو همه قيل و قاليم ما

 ت كنيغارروار تجلي بخ
 اي آب حيوان بگير چرا مرده
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 زني در سماعي، ز مي سرخوشي
 دريا كني، تواني اگر دل

 اهندوزي چو حيوان نظر بر گيٰ
 ا بساقي كنيم اتفاقبيا ت

 بيائيد تا جمله مستان شويم
 چو مستان بهم مهرباني كنيم
 بگرييم يكدم چو باران بهم
 جهان منزل راحت انديش نيست
 سراسر جهان گيرم از توست بس
 فلك بني كه با ما جفا ميكند

 آورد از خاك ما گرد و دودبر
 نميگردد اين آسيا جز بخون
 ام من آن بينوايم كه تا بوده

 رسد هر دم از همدمانم غمي
 تر از قفس ين عالم تنگادر 

 مرا چشم ساقي چو از هوش برد
 نه در مسجدم ره، نه در خانقاه

 ر هيچكس مردمينمانده است د
 ق و حيلگروهي همه مكر و زر

 همه متفق با هم اندر نفاق
 نا همه ميش پوستهمه گرگ ما

 آلودگي، روز شرمندگي شب
 وز دانش مگ ؟ياگر مرد راه

 برو كفر و دين را وداعي بكن
 مكن منعم از باده اي محتسب

 ويشچو ما زين مي، ار مست و نادان 
 خوري باده، خورشيد رخشان شوي
 صبوح است ساقي برو مي بيار
 از ان مي كه در دل اثر چون كند

 ي چه تأثير داشتنواي مغن
 مغني سحر شد خروشي بر آر
 كه افسردۀ صحبت زاهدم

 ستان مستپر سرم در سر مي
 به مي گرم كن جان افسرده را
 مگو تلخ و شور آب انگور را

 سزد گر ازين غصه خود را كشي
 تو آن دُر يكتاي پيدا كني
 بيابي اگر لذت اشك و آه

 م از نفاقيدرونها مصفا كن
 هستي پريشان شويم ز مجموع
 ريا زندگاني كنيم دمي بي

 كه اينك فتاديم ياران زهم
 ازل تا ابد، يكنفس بيش نيست

 يكنفس چه ميخواهي آخر از اين
 چها كرده است و چها ميكند
 چه ميخواهد از ما سپهر كبود
 الهي كه برگردد اين سرنگون
 ام نياسايم ار يكدم آسوده

 دم همدمينبودم غمي گر ب
 يك نفس به آسودگي كس نزد

 چه كارم به صاف و چه كارم به درد
 از آن هر دو در هر دو، رويم سياه
 گريزان شده آدم از آدمي
 همه مهربان، بهر جنگ و جدل
 به بدخوئي اندر جهان جمله طاق
 همه دشمني كرده در كار دوست

 از اينچنني زندگيمعاذ الله 
 كه او را نداند كسي غير او

 ه وجد اندر آ و سماعي بكنب
 كه مستم من از جام ال يحتسب
 ز دانائي خود پشيمان شوي
 چه دنبال لعل بدخشان سوي
 فتوح است مطرب دف و ني بيار

 رقه قارون كندقلندر بيك خ
 ير داشتكه ديوانه نتوان به زنج

 ز خامان افسرده جوشي بر آر
 خراب مي و ساغر و شاهدم

 ستكه جزمي فراموششان هر چه ه
 كه مي زنده دارد تن مرده را
 كه روشن كند ديدۀ كور را
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 بده ساقي آن آب آتش خواص
 بمن عشوه چشم ساقي فروخت
 ازين دين به دنيا فروشان مباش

 ورت كشي از كف كوفيانكد
 عند هر سو صفيچو گرم سما

 اي چه درماندۀ دلق و سجاده
 ز قطره سخن پيش دريا مكن

 وشمكن قصۀ زاهدان هيچ گ
 سحر چون نربدي به ميخانه راه
 خراباتيا، سوي منرب مشو

 اي بر دلم بزن ناخن و نغمه
 بكش باده تلخ و شيرين بخند
 كه نور يقني در دلم جوش زد
 قلم بشكن و دور افكن سبق

 شرابتعايل اللّه از جلوۀ آن 
 اي تو زين جلوه از جا نرفتي كه

 هد از مي پرستان متابارخ اي ز
 ندين ورق را ببنيكه گفته است چ

 مگو هيچ با ما ز آئني عقل
 ز ما دست اي شيخ مسجد بدار

 اي بسته خزن ردا كز ريا بر
 از دو عالم تو در عالمي فزون

 تو شادي بدين زندگي عار كو
 ز ار نه از روي مستي كنينما

 به مسجد رو و قتل و غارت ببني
 به ميخانه آي و حضوري بكن
 ويچو من گر ازين مي تو بي من ش

 چه ميخواهد از مسجد و خانقاه
 نه سوداي كفر و نه پرواي دين
 برونها سفيد و درونها سياه
 همه سر برون كرده از جيب هم
 خروشيم بر هم چو شير و پلنگ

 آه هفرو رفته اشك و فرا رفت
 بفرماي گور و بياور كفن

 گه ازين جويدش دلم گه از آن

 كه از هستيم زود سازد خالص
 كه دين و دل و عقل را جمله سوخت

 نوشان مباش بجز بندۀ باده
 ك صف صوفيانصفا خواهي، اين

 كفي حريفان اصويل نديمان
 اي بكش باده ،مكش بار محنت

 حديث فقيهان بر ما مكن
 نوشقدح تا تواني بنوشان و 

 چراغي به مسجد مرب شامگاه
 شومبهشتي، بدوزخ برابر 

 گلم از دمار كدورت بر آر
 بر كفر و بر دين بخند فنا گرد و

 جنون آمد و بر صف هوش زد
 ب و بشويان ورقبسوزان كتا

 چون آفتاب كه بر جملگي تافت
 اي تو سنگي، كلوخي، جمادي، چه

 اي من در آب تو در آتش افتاده
 حق را ببني بگردان ورق را و

 كه كفر است در كيش ما دين و عقل
 خراباتيان را به مسجد چكار

 اي دورش كه يخ بسته بينداز
 كوتهي و كمي ابدينسان چر

 كو؟ رگشودند گيرم درت با
 پرستي كني به مسجد درون بت

 به ميخاه آي و فراغت ببني
 اي كسب نوري بكن سيه كاسه

 بگلخن درون رشك گلشن شوي
 خانه برده است راههر آنكو به مي

 نه ذوقي به آن و نه شوقي به اين
 فغان از چنني زندگي آه، آه
 هرنمند گرديده در عيب هم
 همه آشتيهاي بدتر ز جنگ
 كه باشند بر دعوي ما گواه

 ام از دل مرد و زن كه افتاده
 ويدشببني كاسمان از زمني ج
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 ايمبمي هستي خود فنا كرده
 نبر ما مزدگر طعنۀ باده 

 دست گويا به ميخانه راهنرب
 چه ميخواهد از مسجد و خانقاه
 روان پاك سازيم از آب تاك

 شرابندانم چه گرميست با اين 
 به مي صاحب تخت و تاجم كنيد
 جسد دادم و جان گرفتم ازو
 بينداز اين جسم و جان شو همه
 گدائي كن و پادشاهي ببني
 تكلف بود مست از مي شدن

 ما شاهديستدرون خرابات 
 بخور مي كه در دور عباس شاه
 سكندر توان و سليمان شدن

 ارجمند كه آئني شاهي از آن
 يكي از سواران رزمش هزار

 ش بر شهان دارد از آن شرفسگ
 الهي به آنان كه در تو گمند
 نگهدار اين دولت از چشم بد

 گيتي افروز باد خور هميشه چو
 شراب شهادت بكامش رسان

 ساقي است ليعرضي روز محشر 
  

  
  

 ايم نكرده كسي آنچه ما كرده
 كه صد بار زن بهرت از طعنه زن

 ه و خانقاهدكه مسجد بنا كر
 نكو به ميخانه بردست راههر آ

 كه آلودۀ كفر و دين است پاك
 كه آتش خورم گويي از جام آب
 پريشان دماغم، عالجم كنيد
 چه ميخواستم، آن گرفتم ازو
 جسد چيست؟ روح روان شو همه
 رهاكن خودي و خدائي ببني

 بيخود از نالۀ ني شدن اخوش
 زاهديستكه بدنام ازو هر كجا 
 ي گناههبه كاهي ببخشند كو

 ويل شاه عباس نتوان شدن
 نشسته است برطرف طاق بلند
 يكي از گدايان بزمش بهار
 كه باشد سگ آستان نجف
 نهان از دل و ديدۀ مردمند
 بكش مد اقبال او تا ابد
 همه روز او عيد نوروز باد
 بجد عليه السالمش رسان
 مكن ترك مي تا نفس باقي است
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  ند نامهسوگ
 م آمد بجوشن خام چودگر سينه

 خراباتيان، راه ميخانه كو
 مرا سوي ميخانه راهي دهيد
 بهار است و بلبل، بساط نشاط
 تو هم زاهد از خويش دستي برآر

 كاملي به درك فنون ريا
 مرادي نشد حاصلت در مريد
 بيا بگذر از قيد ناموس و ننگ
 بينداز از دست مسواك را

 انديشه كن از زهد ،ز من بشنو
 بزن دست و صد چاك زن جامه را
 بيا با حريفان هم آهنگ باش
 ازين زهد يكباره بيگانه شو

 ي تزوير كنچو من ترك سودا
 ز خواب كه بختت مگر سر بر آرد

 ز فيض صبوحي بفيضي رسي
 اي اينقدر چه بر سبحه چسبيده

 اي چرا اينقدر خشك و افسرده
 ترك تزوير و زهد و ريا بكن

 الط مجازي مجوز ما اخت
 خرب بگو با حكيم ز خود بي
 اي بمستي ز حكمت كن انديشه

 كتاب اشارات ابرو بخوان
 ببني شرح تجريد ساق و بدن
 بجز حرف باده مكن گفتگو
 بيا ساقي اي قبلۀ من بيا
 دماغم ز سوداي صحبت بسوخت
 عالجي كن از مي دماغ مرا
 شد از آتش دهر جانم كباب
 اي بپا شو زمستي چه افتاده

 بكن شستشوي من از الي مي

 بر آمد از اين قلزم غم خروش 
 حريفان بگوئيد، پيمانه كو

 يدآن در پناهي دهسرم را به 
 بطرف چمن ميكشد ز انبساط

 بهارمكن اينقدر خشكي اندر 
 اين فن چرا اينقدر جاهليدر 

 در اين آرزو گشت، مويت سفيد
 بزن شيشۀ خودپرستي به سنگ
 بدست آر، نوباوۀ تاك را
 بهار است، ديوانگي پيشه كن

 سر بار عمامه را زبيفكن 
 باش گبكن صلح و با خويش در جن

 به رند خرابات، همخانه شو
 توان تا بميخانه، شبگير كن
 نظرها بيابي ز خم شراب

 ا همه ناكسيها، كسيشوي ب
 ازي كه خاكت بسربس اين خاك ب

 اي نه دستي نه پائي مگر مرده
 سر ساز پا به ميخانه رفنت ز

 صاف بازي مجو زمستان بجز
 درين ره چو خر كه اي مانده در گل

 اي چه صغري، چه كربي، بكش شيشه
 شفا در لب جام پُر باده دان

 و دهنچشم  بگو حكمت العني
 از كيف گوتر مقوالت و  سخن

 فن بيا سرت گردم، اي شوخ پر
 ها برفروخت علهبه داغم زبان ش

 داغ مرا بنه مرهم از باده
 برافشان بدين شعله مشتي شراب
 اي بيفكن مرا در شط باده

 مرا غرق ميكن بدرياي مي
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 مايۀ زندگيبده ساقي آن
 دل و جان من شد بفرمان تو
 بمن جان من مي بده مي بده
 بده باده وز روي مستي بده
 به يكدست ما را سبك بر مدار

 نظير مكن سركشي از من اي بي
 بيا اي تو درمان دردم بيا

 ات هبيا اي فداي رخ ساد
 كجايم، چه ميگويم اي دوستان

 لوليم ساقي مي ناب دهم
 سخنها بمستانه گفتم بسي

 هستي ندارم من از خود خربز 
 م كنيدلبه يك جرعه رفع مال

 ام چه من تازه ز اهل طرب گشته
 غم هيچكس بر دلم بار نيست

 ام در برش عصا وار استاده
 دلم سوخت بر حال زاهد بسي
 اي ز كوي خرابات آواره

 ندانم چه ديده است از زندگي
 بزم رندان نمايد نفوركه از 

 من از ديد زاهد بسي منكرم
 الهي به پاكان و رندان مست
 به جوش درون خم صاف دل
 به رندي كز آلودگي پاك خفت
 به آهي كه بر دل شبيخون زند
 به داغي كه بر سينه محكم بود

 شكيبا بودنا به صربي كه در
 دردبه عزلت نشينان صحراي 

 به چشمي كزو چون بر آيد نگاه
 رويي كه روشن كند بزم جمع به

 به بي دست و پايان كوي وصال
 به هجري كه پيوسته در وصل يار
 به شام فراق دل آشفتگان
 به معشوق از رحم و انصاف دور

 يبحاجتش از طب به دردي كه بي

 ز دل مردگي نمدمي وارها
 جمله قربان تو دلچه جان و چه 
 پياپي بده پياپي پياپي

 دستي بدهداي تو گردم دو ف
 خمها بيار چه مينا چه پيمانه

 بده جامي و در عوض جان بگير
 بيا گرد باالت گردم بيا
 ات بده مي بگرد سر باده

 مگر مست گشتم درين بوستان
 يكي جرعه ز آن قرمزين آب ده
 يسالهي نرنجيده باشد ك

 هد دردسرشبم ميد رخما
 حاللم كنيد بدي گفته باشم
 ام آدب گشته ببخشيد گر بي

 كار نيست جز زاهدم با كسيب
 ام در سرش چه دستار پيچيده

 كسيزو نديدم  تر كه بيچاره
 اي ه حيوان بيچارهزبان بست

 نميرد چرا خود ز شرمندگي
 ز راه مسلماني افتاده دور
 مسلماني ار اين بود كافرم

 پرست لگرمي ساقي ميبه د
 كه شد در بر او فالطون خجل
 به مستي كه با دخرت تاك خفت

 شكي كه پهلو به جيحون زندا به
 به زخمي كش الماس مرهم بود

 يبا بودبه شرمي كه در روي ز
 به ناخن كبودان شبهاي سرد
 كند روز بيچارگان را سياه

 دارد به شمع هبه عشقي كه پروان
 به عاجز نگاهان حسرت مآل
 بره باشدش ديدۀ انتظار
 به صبح وصال بغم خفتگان
 به دلدادۀ در بالها صبور

 نصيب أسي كز اميد شد بيبه ي
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 خرببه زلفي كه دل را ز كس بي
 به دزدي كه پروا ندارد ز كس

 نه با باده بستابه عهدي كه پيم
 احي به وقت فرحبه ذكر صر

 به سرهنگي خشت باالي خم
 به پيچ و خم ساقي الله رنگ

 گفتگو در مي است به روزي كه بي
 به صنعان فريبان ترسا لقب
 به مرغوله مويان گيسو كمند
 به آهو نگاهان رعنا خرام
 به شمشاد قدان باال بال
 به آن وعدۀ سست پيمان يار
 كه گر يكزمان بي تو آرم به سر

 از مرگ خود شادمانچنان گردم 
 بميرم گر ز حسرت كام تو
 دمي بي تو اي دين و ايمان من
 به تنهائيم يار ديرين توئي
 به دل آرزوي جمالت بس است

 همدم بيكسانبيا ساقي 
 بيا حكمت دخرت زر ببني

 افسونگري يايدز دست تو مٰ
 ام عالج مرا كن كه ديوانه

 ازين بيكسي كن دل آسا مرا
 شاد كن عه ميدلم را بيك جر

 اش از آن مي كه خورشيد شد ذره
 از آن مي كه در دل چو منزل كند

 مي كه روح روانست و بس از آن
 مرضي را بده جامي از لطف عا

  

 بايد ز پيش نظرنهان مير
 نميرتسد از شحنه و از عسس
 كه دور است از شيشۀ او شكست

 راد جام و دعاي قدحبه او
 به افتادن جام در پاي خم
 به اندام مطرب به آواز چنگ

 كه در كوچه بند ني است بشوري
 به كافردالن فرنگي نصب
 به خورشيد رويان زنار بند

 پاهان شيرين كالمبه خسرو س
 كه كردند عشاق را مبتال
 به دلسوزي عاشق از انتظار
 خيالت نباشد مرا در نظر

 كس شاد از مردن دشمنان كه
 نده گر بشنوم نام توشوم ز

 جان من، جان من بر آيد ز تن
 مرا ياري جان شيرين تويي
 اگر خود نيائي خيالت بس است

 ا دم خستگانححكيم مسي
 نشني مخ كه همچون فالطون شده

 آرش از شيشه همچون پري  برون
 ام مقيم خرابات و ميخانه

 مرادنيا مجرد كن از قيد 
 هر آزاد كندمرا از غم 

 اش بود قل هو اللّه هر قطره
 سراپاي اجسام را دل كند

 ن مي كه اكسير جانست و بساز آ
 بجانان رسان جان او والسالم
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ات غزلي  
 خون شد دل پاره پارۀ ما

 به كفر زلفش ايمانداديم 
 بنديم ز شكوه لب و ليكن
 بااينهمه غم، نميشود آب
 بستيم رضي لب و توان يافت

  

 ارۀ مامرديم و نكرد چٰ 
 شايد كه شود كفارۀ ما
 خون ميچكد از نظارۀ ما
 آه از دل سنگ خارۀ ما
 پيغام دل از نظارۀ ما

  

  
 آنچنان داده عشق جوش مرا

 كلي شده فراموشم عقل
 شنيمستي دو نه چنانم ز
 شور چون دريا در خروشم ز
 پرستي تو رضي عاقبت مي

  
 نقابي بر افكن ز پي امتحان را
 چو در جلوه آيي بدين شوخ و شنگي
 بروي زمني مهروار ار بخندي
 من از حسرت رويش از هوش رفتم

 يك مو گراني به دل زان نداريم
 بهارت دال كس ندانست چون شد
 فراموش كردند از مهرباني

 ن نام تو بر زبان مي نراندماز آ
 رضي اين چه شور است در نالۀ تو

  

 كه ز سر رفته عقل و هوش مرا 
 بسكه ماليده عشق گوش مرا
 كه كشيدن توان به دوش مرا
 نتوان ساخنت خموش مرا
 مي فروشد به مي فروش مرا

  
 لبالب جهان را كه تا بيني از جان

 برقص اندر آري زمني و زمان را
 ي آسمان رازمني دركش ريزب

 خدايا شكيبي تماشاكنان را
 كه بر سر كشيديم رطل گران را

 حال درياب فصل خزان را بهر
 ان نامهربان رايار چه افتاد

 كالم و زبان را كه ميسوخت نام تو 
 ست پير و جوان رادكه از هوش بر

  

  

 زهي طروات حسن و كمال نور و صفا
 كدام خوب علم گشت در جهان به وفا

 ل از ديده مبتال گرديدبهار عشق د
 اند حريفان ز دل غم كم و بيش زدوده

 اگر تو مرد رهي در طريق عشق رضي
  

 كه از جمال تو بيناست چشم نابينا 
 تو از مقولۀ خوبان عالمي حاشا
 هر آن وفا كه توبيني بالست بر سر ما

 اند زبان غازيان ز چون و چرا بريده
 تر مدان به خدا رَهي ز ميكده نزديك

  

  
 چنان گرفت ما راشوري نه

 ايم از او ما هيچ گرفته
 كز دست توان گرفت ما را 

 او هيچ از آن گرفت ما را
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 هر گه بتو عرض حال كرديم
 درد دل ما نميكني گوش
 هشدار كه صرصر اجل هان
 مرديم و ز كس وفا نديديم
 هر دوست كه در جهان گرفتيم
 هر چند كه راستيم چون تير
 گفتيم كه بشكنيم توبه
 يا رب به زبان چه رانده بوديم

 ب نيستديديم جهان بجز طر
 پا از سر ما نميكشد غم
 بس حرف كه بر رضي گرفتيم

  

 در حال زبان گرفت ما را
 درد دل از آن گرفت ما را
 چون باد خزان گرفت ما را
 دل از همه زان گرفت ما را
 دشمن به از آن گرفت ما را
 او همچو كمان گرفت ما را

 را گرفت ما ماه رمضان
 كاتش به زبان گرفت ما را
 ز آن دل ز جهان گرفت ما را
 گوئي به ضمان گرفت ما را
 بعضي سخنان گرفت ما را

  
  

  

 چون مهر بر آي بام و ايوان را
 ارده ز خورشيدمامشب مه چ

 م افزون شداكچدر سينه هزار 
 وشندبنگر كه بهم چگونه ميج

 آورده دين بر كه ز كفر و بنشني
 خمميز بر سر زالماس بر

 آن به كه ز شكوه لب فرو بنديم
 اي آنكه به سر هواي او داري
 چون نسبت او بجان توانم كرد
 از معركه بني كه طرفه، بيرون رفتند

 گشتي ور نه باشد از هوئي  عاجز
 كم فرصتي ار نباشد از آهي
 از ما بطلب هر آنچه ميخواهي
 ديگر بخداي بر نداري دست

 برخيز برخيز رضي ازين ميان
  

 بگداز چو موم سنگ و سندان را 
 شرمنده نشد ببني تو عرفان را

 ام آن چاك گريبان را تا ديده
 آن آتش لعل و آب حيوان را
 سوداي تو كافر و مسلمان را
 خايل مكن از نمك نمكدان را
 بر هم بزنيم زور ديوان را

 ببني شهيدان راآغشته بخون 
 چون نيست به جان نسبتي جان را

 چو امتحان حريفان راكرديم 
 خون خاقان را ريزم به خاك

 بر باد دهيم خاك كيوان را
 در فقر كن امتحان فقيران را

 سي اگر علي عمران رابشنا
 جان و جانان را با هم بگذار

  

  
 داند آنكس كه ز ديدار تو برخوردار است
 اي كه در طور ز بيحوصلگي مدهوشي
 همه پامال تو شد خواه سرو خواهي جان

 ناقوس بدست من مست است كه هستتو  از
 فته، هنوزه نشكخور از باغچۀ حسن كبر

 ايد به لب بام در آيباور از مات ني
  دو جهان بر سر دل باخت رضي منفعل است

 كه خرابات و حرم غير در و ديوار است 
 گي ديدار است ديده بگشاي كه عالم همه

 و آنچه در دست من از توست همني پندار است
 طريف كه ببستيم همني زنار است و ز تو

 گل رسوائي ما از چمن ديدار است
 چه شور از تو درين بازار استتا ببيني كه 

 بار گر اين بازار است آنزايند بر كه ف
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 ي هستامرا در دل غم جانانه

 ز لب مهر خموشي بر ندارم
 خراباتم ز مسجد خوشرت آيد
 نميدانم اگر نار است اگر نور

 شو گيتي افروز درخشان اخرتي
 ا آرام داريرضي گويي كجٰ

  

  

 اي هست ام بتخانه درون كعبه 
 اي هست زنجير من ديوانه كه در

 اي هست نالۀ مستانه كه آنجا
 اي هست خانههمي دانم كه آتش 

 اي هست شمع در هر خانه و گر نه
 اي هست كهن ويرانه، ماتم خانه

  
  

  

 در خاطر آنشوخ مگر ناله اثر داشت
 سرائيدن بلبل به چمن ليكخوش بود 

  هرگز نه من از كس، نه كس از من نشدي شاد

 كامشب دلم از نالۀ خود شوق دگر داشت 
 خود بر سر ديوار غم آهنگ دگر داشت

 رضي تا چه نظر داشت ،در خلقت من چرخ
  

 مهر بر روي يار باخته رنگ است
 روز فراقت شديم دست و گريبان
 دل كه فروغي ز نور عشق ندارد

 م مرب آنكه را مقيد نام استنا
 گر چه نگاهش به عشوه بر سر صلح است

 ل بدوش و چشم به ساقيدست، حماي
 هيچ باك ندارد مر قلندر ز

 راحتزخم جراحت برم، چو مرهم 
 همه عالم بمير او به چه باك است گو

 عيش جواني شد و تو در غم پيري
 كه قد من كشيد بار فراقت، بس

 يان استب وصف دهانش رضي چه حد
  

 استماه پس از حسن آن نگار به تنگ  
 م چه رنگ استيا روي فراغت نديده

 گ استسياي فرنكلي نيست دگر دل
 نگ استعشق چه داند كسي كه در غم ن

 غمزه و نازش هنوز بر سر جنگ است
 گوش به آواز ناي و نغمه به چنگ است
 كاول گام فنا بكام نهنگ است

 ستچو زخم پلنگ ا ،راحت مرحم برم
 او به چه ننگ است همه آدم بمير، گو

 هان چه جاي درنگ است قافله شد، خيز
 دال بر قامتم چو تير خدنگ است
 ختم كن اين قصه را كه قافيه تنگ است

  

  
 چو در دور لبش تقوي حرام است
 چه گويم از حديث زلف و رويش
 يكي صياد در دامم فكندنست

 راست بيني يك آهنگ است اگر تو
 چه رو اين چرخ با ماندانم كز 

 رضي گفتي كدام است از اسيران
  

 بهشت است آن ندانم يا بهار است

 خدايا، دور ميخواران كدام است 
 شام است چو مشرق مظهر هر صبح و

 كه فارغ هم ز صيد و هم ز دام است
 شعبه و آنجا مقام است كه اينجا

 هميشه در مقام انتقام است
 ببني رند خراباتي كدام است

  
 غلط كردم غلط، ديدار يار است



۱۴ 
 

 هالك آن تنم كز نازنيني
 مرا گوئي چرا شوريده شكلي

 يل و جلوۀ اومرا ويران د
 كه آنچه بناكامي خوشم يا رب

 كيسترضي گويي ميان كشتگان 
  

 زمني و آسمانش زير بار است
 شراب است و بهار است و نگار است
 هزار اندر هزار اندر هزار است

 ار استبكام من نگردد، روزگ
 مزار است عشهيدان تو را شم

  

  
 شورت در سر خمار نگذاشت
 آسودۀ روزگار بوديم
 آرايش روزگار امروز
 آن پيچش طره بر بنا گوش
 بنمودن صحبت از گريبان

 اي آن بنا گوشبنگر كه صفٰ
 حسن تو كسي نديد كو را
 شد گرم به خواب مرگ چشمم
 جان رفت، رضي ز غم كشد آه

  

 نگذاشتشوقت در دل قرار  
 آن فتنۀ روزگار نگذاشت
 حسن تو به نو بهار نگذاشت
 در هيچ ديل قرار نگذاشت
 در هيچكس اختيار نگذاشت
 دل در بر گوشوار نگذاشت
 تا حشر به زير بار نگذاشت
 آن نرگس پر خمار نگذاشت
 باز اين دل پر شرار نگذاشت

  
 كسي كه در رهش از پا و سر خربدار است

 شده كه از آنگر  ه غمي به گرد دلم جلو
 بوي نوميدي بديگران برب اي باد

 بر آستانه او عاشقانه جان درباخت
  

 و دستار است نه عاشق است كه در بند كفش 
 نشيند بر آسمان بار استغباري ار ب

 كه در خرابۀ ما زين متاع بسيار است
 رضي كه در غم عشقش هنوز بيمار است

  

  
 جاه دنيا سر بسر نوك سنان و خنجر است
 سر به بالني چون نهد آنرا كه دردي در دلست

 دم كس نكردهفت كشور گشتم و درمان در
 يار ما آسوده باش ،پارسائي راست نايد

 يره زال كج نهادپراست بنگر جانب اين 
 در فراقم ياد آنشب همچو آب و آتش است
 از خرابات و حرم چيزي نشد حاصل رضي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ه چشمي بر سر استپا بدين ره كي نهد آنرا ك 
 را كه شوري در سر استخواب شيرين چون كند آن 

 يا رب اين درمان دردم در كدامني كشور است
 حقه بازي ديگر و شمشيربازي ديگر است

 پار خون شوهر است ين جلب پيوسته رنگنيكا
 در مزاقم حسرت آن لب چو شير و شكر است
 اينقدر معلوم شد كان نشئه جائي ديگر است

  

  

 ستز امن چون به روي او باچشم
 خاك فرسوده ديده و گوش است

 گفتگو بيند و ببني در تو
 كلۀ خشك، جام جمشيد است
 چه كنم درد من دوا سوز است

 در ندانم كه بسته يا باز است 
 ليك خاموش حرف و آواز است
 كه چه درها بروي دل باز است

 الواح گلشن راز است نقش
 ه كنم عشق او به من ساز استچ



۱۵ 
 

 با رضي ديگر از بهشت مگوي
  

 طاووس بلكه شهباز استستني
  

  
 نه پر ز خون جگرم از سپهر مينائي است
 يكي ببني و يكي جوي و جز يكي مرپست

 اي دل وفا و مهر از آن گل طمع مدار
 دا ز خويشتنم زنده يكنفس مپسندج

 چه ميكشي به نقاب آفتاب، بنگر كز
 ت عشقدر طريق همن از تو جز تو نخواهم، ك

  عجب نمك به حرامي است دور از تو رضي

 هالك جانم ازين بيوفاي هر جائي است 
 هت كه دو بيني قصور بينائي استن جاز آ

 توقع ثمر از بيد باد پيمائي است
 يبائي استكش كه دور از تو هالكم به از

 خون در دل تماشائي است هتحير تو ك
 بغير دوست تمنا ز دوست، رسوائي است

 ود خيالت به تنگ تنهائي استكه با وج
  

  

  
 جوان رفت ا از بر چشم آنت

 كناره گيرم رفتم كه از آن
 دل رفت كه دوست كام گردد

 اع در خروشماز ذوق سمٰ
 اي از همه مانده بر سر هيچ
 خود را به كنار خود نديديم
 انديشه كجا رسد به كنهش
 ديگر ز ندامتم چه حاصل
 تعيني قدر نميتوان كرد

 زيان چه داري؟ از كشنت من
 چون رفت ز بام سوي خلوت
 شد خاك رضي بر آستانش

  

  
 رفت چشم ما از آنبينائي 

 ان رفتهر چيز كه بود از ميٰ
 بيچاره بكام دشمنان رفت
 تا نام كه باز بر زبان رفت
 جهدي جهدي كه كاروان رفت
 تا از كه حديث در ميان رفت
 ؟بر چرخ كسي به نردبان رفت

 ز كمان رفتاكنون كه چو تيرم ا
 ا توان رفتاز تير قضا كجٰ

 حرفيست كه در ميان، زيان رفت
 ان رفتگوئي تو كه ماه ز آسمٰ
 ان رفترفته رفته بر آسمٰ

  

  
 عشقي بتازه باز گريبان گرفته است

 ب زماني فرو نشنيايدل ز اضطرا
 آن لعل آبدار ز تسخير كائنات
 از هر طرف كه ميشنوم بانگ غرقه است

 الم به گريه بازعٰدارد سر خرابي 
 انم بلند شدآه و فغان شيوني

 نيلي قبا و طره پريشان و سينه چاك
 صويف بيا كه كعبۀ مقصود در دلست
 انيا رب كجا رويم كه در زير آسمٰ

 نتوان گشودنش به نسيم رياض جلد
 اد ندانم رضي تو راكافر چنني مبٰ

  

 آتش است كه در جان گرفته استاين چهآه 
 ن جانان گرفته استدستم بزور دام

 خاصيت نگني سليمان گرفته است
 درياي عشق بني كه چه طوفان گرفته است
 اين دل كه، همچو شام غريبان گرفته است
 گويا طبيب دست ز درمان گرفته است

 ه چه سامان گرفته استآئني ماتمم ب
 ه راه بيابان گرفته استحاجي به هرز

 هر جا كه ميرويم چو زندان گرفته است
 ل كه در فراق عزيزان گرفته استآند

 دود دل كدام مسلمان گرفته است
  

  



۱۶ 
 

 يان نشيندمگر شور عشقت ز طغ
 مگر بر كنار است زان روي زلفش
 عجب بادۀ خوشگواريست عشقت

 وق لبت در مذاقمنشسته است ذ
 نشسته بر آن روي زلف سياهش

 در خوابش آئي هنرا كآاجل گشته 
 نكو فكندم جدا از عزيزانهر آ
 سالمت به آن رند بخشند ايقب

 رضي شد پريشان آن زلف يا رب
  

 كه بحر سر شكم ز طوفان نشيند 
 كه پيوسته چون من پريشان نشيند
 كه در خوان گرب و مسلمان نشيند

 در كنج ويران نشيند هچو گنجي ك
 باالي ايمان نشيند چو كفري كه

 پريشان نشيند سراسيمه خيزد
 الهي به مرگ عزيزان نشيند

 ز هستي خويش عريان نشيندكه ا
 پريشان كننده پريشان نشيند

  

  
 جائي كه به طاعات مباهات توان كرد
 من روي به كعبه نهم از خاك در تو
 چون روح قدس در طلب زندۀ شوقم

 نه تاب سمندرو نه جرأت پروانه 
 من اعجاز توان ديداهر آنجا كه منم ز

 محراب صنم قبلۀ حاجات توان كرد 
 و به خرابات توان كرداز كعبه اگر ر

 در عشق تو اظهار كرامات توان كرد
 دعوي محبت به چه آيات توان كرد

 توئي بندگي الت توان كرد هو آنجا ك
  

 گر نقاب از رخ آن صنم گيرد
 ور به بتخانه پرتو اندازد

 دست از دو ديده بر گيرم ود گر
 نيستم بوالهوس كه فرمائي

سگ بيچاره گر فرشته شود 
 دُودِ دل از قلم زبانه كشيد

  

 ماه و خورشيد را عدم گيرد 
 بتكده رونق حرم گيرد
 همه آفاق درد و غم گيرد
 هرزه دو سگ شكار كم گيرد
نشود كاهوي حرم گيرد 

 اد رضي قلم گيردچون بيٰ
  

  

 ال و گمان نميگردديقني ما به خيٰ
 آيد يبغير نقش توام در نظر نم

 ز كفر ودين چه زنم دم كه از تجلي دوست
 سر دكس نميگذار به آستانۀ او

 چنان به گرد سر دوست باز ميگردم
 ا و ريا و ردا و سالوسيمن از كجٰ

  

 دش كه آن نميگرددــــــگمان آن مكني 
 ان نميگرددـــــــبغير نام توام بر زب
 به آن نميگردد مدلم به اين و زبان

 تان نميگرددكه آستانۀ او آس
 كه پيل مست به هندوستان نميگردد
 تو آن مجو كه رضي گرد آن نميگردد

  

  

 پري كردصبا هر گاه وصف آن
 بدست آورده بودم دامنش را

 هم بست و سرم دادر و ددلم بر
 لب او رونق اعجاز بشكست
 در اين برق تجلي گز نسوزي

 همه آفاق مهر و مشرتي كرد 
 و ليكن طالع خشكم تري كرد
 مسلمانان كسي اين كافري كرد؟
 نگاهش كار سحر سامري كرد
 تواني دعوي پيغمربي كرد



۱۷ 
 

 كه امشب طالعت اسكندري كرد رضي مشكل كه از شادي نميري
  

 كنم از شام تا سحر فرياد
 گه ز نازم كشد گه از غمزه
 ميكشد لطفش، آه ازين جادو
 همه ديوانه پيش او عاقل

 چه گفتني نبود ّر عشق ارس
 مُسلماني از عادتاينت 

 شتهجر بس نيست وصل غيرم ك

 ميرسد صد دادـــكس بدادم ن 
 ادــــاي كند بني هر زمان شيوه

 ميربد دستش، آه ازين جالد
 استاد همه شاگرد پيش او

 باد گفتم اين رمز هر چه بادا
 روزي هيچ كافري مكناد
 رضيا مرگ تو مبارك باد

  

  
 سرم بالش تنم مفرش بسوزد

 ايم آتش خويشنمٰ از آن پنهان
 ز گريه سوختم يا رب كه ديدست
 رضي دور از تو ميسوزد چه حال است

 به هر ناخوش كه رفته خوش بسوزد 
 كه ميرتسم دل آتش بسوزد
 كه آبي آيد و آتش بسوزد

 ي آتش بسوزدكه خس از دور
  

  
 بمن آن مه دگر امشب نسازد
 بغير از من چنني يا رب نسوزد

 بچشمم ماز آن تار است اين عال
 نسازد زاهد ار با ما عجب نيست
 نساز هيچكس با صاحب دل
 تو بيداري و عالم جمله در خواب

  
  

 گل نازك به تاب و تب نسازد 
 بغير از تو چنني، يا رب نسازد
 كه خورشيد جهان با شب نسازد
 كه خلق تنگ با مشرب نسازد

 صاحب نسازد كه خود را هيچ جا
 چرا مطلب نسازدرضي اكنون 

  

  
  

  
  
  

 نميايد چو از دل بر زبان درد
 نهم از درد تو تا ميتوان داغ
 اگر اين است راحتها، همان رنج
 به دردسر نميارزد جهان هيچ
 ز دردم استخوان فرسود اكنون
 به بخت ما برويد از زمني داغ
 مسيحا گو مدم بر ما كه ندهيم
 چه خواهد شد كه گويد كشتۀ ماست
 رضي سان كار بي دردان بسازم

  

 دل بيرون كنم خود گو چسان دردز 
 كشم از داغ تو تا ميتوان درد
 اگر اين است آسايش همان درد
 سر ما خود ندارد هيچ از آن درد
 كند مغزم بجاي استخوان درد

 ان دردبه وقت ما ببارد ز آسمٰ
 زمان درد به عمر جاوداني يك

 غمت را اينقدر آمد زبان درد
 گر از مرگم دهد اين بار امان درد

  
  

 غم عشق تو اي حور پريزاد
 ليكن چه غم از خاطرت رفتم و

 به اهل درد، خوبان را سري نيست

 هاي جهانم كرد آزادز غم 
 غمت ما را نخواهد رفت از ياد
 به هرزه عمر ضايع كرد فرهاد



۱۸ 
 

 شكيبم رفت و دين و دانشم شد
 رضي گويا ز هجران مرده باشد

  

 فريادهز دست اين دل ديوان
 زبان خلق افتادكه نامش از 

  
  

  
 سرم سودا دلم پروا ندارد

 ا الفت نگيرددلم در هيچ ج
 ز هر جا هر كه خواهد، گو بجويش

 يست؟ ما گردن نهاديمچ كشاكش
 جفا دارد جفا، چندانكه خواهي
 نيالودي بخونم دامنت را

 كه ما ديريست خصميم فلك را گو
 محبت داند و با ما نداند

 ست قربان سر تورضي رفت
  

  
 حم شب، شبم فردا ندارداصب

 كس سودا نداردسرم با هيچ
 كه او جز در دل ما، جا ندارد
  سرت گردم بكش اينها ندارد
 وفا دارد؟ ندانم يا ندارد
 اگر رنجم ز دستت جا ندارد
 ز دستش هر چه آيد وا، ندارد

 ندارد و با ما مروت دارد
 ندارد اينهمه غوغا، ندارد

  
  

  
 چمن بردروي تو كه رنگ از رخ گلهاي 

 جز فتنه و آشوب ندانست دگر هيچ
 ار سوخت ز خود بلبل و افروخت ز خود گل
 دست من و دامان تو قاصد كه ز هجران

  

  
 هوش از سر و طاقت ز دل و تاب و توان برد

 ز من بُرد ،چشمت كه ز مردم سخن آورد
 بوي تو مگر باد صبا سوي چمن بُرد
 دور از تو رضي سر به گريبان كفن برد

  
  

  
 شب دوشم جمايل در نظر بود
 متأمل در رخش چندانكه كرد

 فته ديدم شام زلفشسحر آش
 بر بام بودي مگر دوشينه شب

 نشستم تا كمر در خون ديده
 نديدم مادري خورشيد زايد

 نديشۀ حسنش كند كسچنان ا
 د و در خمار استتهي ميخانه كر

  
 ره خورشيد دگر بودو هر ذكز
 الحت از مالحت، بيشرت بودم

 ي؟ كه بر روي سحر بودمعجب شا
 كه بحر و بر پر از شمس و قمر بود

 پريشان تا كمر بود ز موئي كه
 مادر مگر خورشيد گر بود راتو 

 كه از انديشه بسياري به در بود
 رضي كز بوي مي زير و زبر بود

  
  

  
 دش باه حيف كه اوقات ما تمام

 صلي خود نداشت غير ندامتما ح
 دل و دين گشت ال تو ديد بيآنكه جمٰ

 يار شد اغيار و روزگار دگر شد
 دين و ديل داشتيم و خاطر جمعي

 ر نكرد آنچه ما ز خويش كشيديمغي
 بدر افتاد و اختيار نماندشدر

 مرگ رضي موجب مالل تو گرديد
  

  
 عمر گرانمايه صرف چون و چرا شد
 حيف ز عمري كه صرف مهر و وفا شد
 و آنكه وصال تو يافت بي سر و پا شد

 اد آنچه به ما شدروزي كافر مبٰ
 زلف پريشان و چشم مست بال شد
 هجر نكرد آنچه روز وصل بما شد
 از درت آنكو به اختيار جدا شد
 زنده بال بس نبود مرده بال شد

  
  



۱۹ 
 

 
 كمر تا كي بخونم آن بت نامهربان بندد

 ابروانش را ره كمان شوم قربان دمي صد
 تراوش ميكند راز غمش از هر بن مويم

 گويم لهي همچو موسي رب ارني را نميا
 وفا بويي نه از صدق و صفا رنگي، نه از مهر و

 وستان گر با رضي اين است ميرتسمد  يوفا
  

  
 كه باشم من كه بر خونم چنان سروي ميان بندد

 ان بنددتركش بر ميٰ هالل ابروي من هر گه، كه
 اگر غيرت گلو گيرد، اگر حيرت زبان بندد

 لن تراني بر ميان بندد كه مهر خامشي از
 الله اين بوستان بندد دل بسرو و كسي چون

 ر دشمنان بنددبكه دل از دوستان برگيرد و 
  

  

 اده به زنار فروشنداي كاش كه سج
 همنان است كه امروزحق از طرف بر

 ترسم كه به خاكسرت گلخن نستانند
 در كار دلم كرد همه عشوه چشمش
 يمخمور دو چشم تو رضي گشته نگاه

 يفه دين چند به دينار فروشنداين طا 
 بحه به يك حلقه زنار فروشندصد س

 زان جنس كه اين طايف دربار فروشند
 خوبان دغا مهر به اغيار فروشند
 كاين باده نه در خانۀ خمار فروشند

  
  

  
 شورش دوشني ما از مي و ساغر نبود

 شيمجو داروي بيهوشيم مايه بي
 يمنيك و بد كائنات بر محك دل زد

 ام ساخت مگر هيچكس بوي تو ديوانه
 خوب بسي بود ليك هيچكسي همچو تو

 رضي كز تو بسي برخورد يداشت اميد
  

  
 هيچ هوائي بجز وصل تو در سر نبود
 ساقي ديگر نداد، مطرب ديگر نبود
 هيچ غمي با غم دوست برابر نبود
 موي معطر نداشت، طره معنرب نبود
 جام مجسم نداشت روح مصور نبود

 ك ميسر نگشت آنچه مقدر نبودلي
  

  

 مرا نه سر نه سامان آفريدند
 نه دستم از گريبان واگرفتند
 نه دردم را طبيبان چاره كردند

 دردت به گردم نياميزد سر
 ز من با آنكه بي او نيستم من
 زليخا گو چمن گلخن كن از آه
 مرا گويي پريشان از چه روئي
 رضي از معرفت بوئي نداري

  

 سامان آفريدندپريشانم به  
 نه در دستم گريبان آفريدند
 نه بيدردم چو ايشان آفريدند
 كه دردم عني درمان آفريدند

 ابان آفريدندبيابان در بيٰ
 كه يوسف بهر زندان آفريدند

 و زلفش پريشان آفريدند سر
 تو را كز عني عرفان آفريدند

  
  

  
 اندمٰدر روي تو دل به ما نمي

 ال اگر براندازيبرقع ز جمٰ
 ر جلوه چنني كني تو، يك زاهدگ

 ريزي نگر نيم تبسم از لبا
 اي كه در طوفت يا رب تو چه قبله

 گويم آيم چو برت كه مُدعا

  
 اندمٰ ـــــدر راه تو سر ز پا نمي
 اندمٰــــيك خرقۀ پارسا نمي

 دانمٰـــنمي در گوشۀ انزوا
 اندمٰ ــــيك خاطر مبتال نمي
 اندمٰــــيك حاجت ناروا نمي
 اندمٰــــصد حيف كه مدعا نمي



۲۰ 
 

 اي عشق كه سوزيم به كام دل
 آغشته به خاك و خون شهيدان را

 مانندي تو اي ماه اگر به او
 فداي او مگر جان برود چه غ

 جان رفت و برفت از سرم سوداش
 ستان كه اين بستانباش بدوخوش 
 دمي و غنيمتي بشمر خور مي

 گوئي كه رسي به مرگ از هجرم
 نده هيچ در جائيارندي كه نم

 اي آنكه نشان كوي او پرسي
 گفتي كه بيا اگر جگر داري
 زنهار مگوي از رضي حريف

  

 اندــــٰمكام تو ز اژدها نمي
 ماندــــنمي ي تو ز كربالوك

 اندمٰـــاو هيچ بتو چرا نمي
 اندمٰـــــآخر غم او به ما نمي
 اندمٰـــــبيگانه به آشنا نمي

 اندمٰـــــن هوا نمييپيوسته به ا
 اندمٰ ـــــكاين نغمه به اين نوا نمي
 اندمٰـــهجر تو ز مرگ وا نمي
 اندمٰـــدرمانده به هيچ جا نمي
 اندمٰـــآنجاست كه سر ز پا نمي
 ماندـــآنجا جگري به ما نمي
 انديمٰـــكان هيچ به حرف ما نم

  

  
  

 پرده برون ميا كه بسيار بي
 در حلقه تار و مار زلفت

 تتچشم شوخ و مسدو در دور 
 زنهار ز دست دوست گفنت
 شستيم دو دست خود ز ايمان
 مطرب دستي به چنگ ميزن

 جمال خود برافكن برقع ز
 بگيرند بر مار گذر كني

 يك عشوه و صد جهان دل و جان
 م به مرده و بر انگيزابخر

 ما جهد بسي بكار برديم
 تا چند رضي ز بردباري
 بيچاره رضي كه مست و حيران

  

 فته از كارين و دل و دست رد 
 بس سبحه كه شد بدل به زنار
 بس گوشه نشني كه شد قدح خوار

 ارزنهٰ دگر مگوي زنهار
 بستيم ميان خود به زنار
 ساقي پائي به رقص بَردار
 تا سنگ آرد به عشقت اقرار
 پازهر بجاي زهر از مار

 له و عالمي خس و خاريك شع
 ارجان طيٰ از عظم رميم

 خود جهد نربده است در كار
 خلق بيزار زاز تو خدا شد 

 ديوانه فتاده بر درت زار
  

  

  
 چه خواهي ز دفرت تو اي خاك بر سر

 ج و نگني سليمانكجا رفت تا
 شد افسار سرگشتگي تا قيامت
 همه دردسر بود تاج مرصع
 به دامت اگر دشمن افتاد، سر ده
 مده فرصت از دست ديگر كه هم را
 به شوخي اسيرم كه نبود چو اوئي

 نقابي راز رخ شبي ابراندازد 

  
 چو خشت است بالني و خاكست بر سر
 كجا رفت باد و بروت سكندر

 اي را كه دادند افسر اجل گشته
 همه داغ دل بود باغ مشجر
 بكامت اگر دوست افتاد بگذر
 عجب دانم ار باز ببينيم ديگر

 ه در هفت كشورنه در هشت خلد و ن
 بر انگيزد از هر طرف روز محشر
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 سرش بيقرار است از سنبل گل
 اگر شمعي افروخت ديوانه باشد

  

 نياز است از مشك و عنرببرش بي
 كسي را كه ماهي چنني آيد از در

  
  

  
 چند ز دوران چرخ چند ز هجران يار
 آنچه كشيدم ازو من بيكي جرعه مي
 من همه صحراي عشق او همه درياي حسن

  

  
 ديده شود اشكبار سينه شود شعله خيز،

 از پي دفع خمار ها بايدم ميكده
 رمن همه شور و جنون او همه باد بها

  

  

 ون مارآن روي چون ماه آن زلف چ
 خواهي كه سازي زاهد برهمن

 پرده بودي بي گر آن پريرو
 يك ره در آن رو بنگر كه بيني

 ، ما بخش كرديمدنيا و عقبيٰ 
 اين دل ندارد پرواي گيتي

  

 مائي، كو تاب ديدارگيرم ن 
 رخساربنماي  بردار پرده

 نه كردي ما را به يكبارديوا
 خوبي بخروار نيكي بخرمن

 سگ يار  و اغيار و كونني، ما
 اين سر ندارد پرواي دستار

  
  

 شور عشقي كرده بازم بيقرار
 گو قرار حيرت ماهم بده

 ايم عهدت استوار استادهما به 
 همچو چشمت ناتوان چند باشم

 يا مرا يك روزگاري دست ده
 ات وعده ي ميشود ازلدل تس

 گر نداري شوري از ما بر كران
 اي روح مجسّم زنده ندور از آ

  

 اختيارام بي باز دل را داده 
 كه داري در تكاپويش قرار اي

 گر چه عهد تو نباشد استوار
 چند باشم همچو زلفت بيقرار
 يا كه دست از روزگار من بدار
 گر چه خواهي كشتنم از انتظار
 رور نداري شوقي از ما بر كنا
 زين گران جاني رضي شرمي بدار

  

 
 آن برو رويست يا نور است يا قرص قمر

 اب دل يا ماه نوطاق ابرويست يا مهر
 آن قد و باالست يا سرو سهي يا شاخ گل
 چون كنم وصف سراپاي تو را اي بينظير

 زبان چه بيگناه تأمل ميكشي چه بي بي
 خوش نداري طور هر طرزي كه آيم پيش تو

 ا تماشايش كند، ليكن چه سودجان تدل كند 
  

  
 آن لب لعل است يا جانست يا تنگ شكر
 نرگس شهالست يا چشم است يا بادام تر

 المي زير و زبرو آن سر زلفست كرده عٰ
 پا و سر چون سراپاي تو ميسازد مرا بي

 بي تكلف ميربي، چه دل، چه دين، چه جان، چه سر
 اينچنني بودست طرز عشق يا طور دگر

 ن از تماشايش دل از جان بيشرتميرود چو
  

  

  
 اي عشق نگويم كه به جاي خوشم انداز
 آتش چه زني بر دلم از نام جدائي
 بيماري خود داده به ما نرگس مستش

 ندي كه بخواهم ز تو چيزيسيا رب نپ

  
 يكبار دگر در تف آن آتشم انداز

 انداز من و در آتشما باين حرف مگو 
 اي ديده ز پر كالۀ دل مفرشم انداز

 از خواهشم انداز كريمي خوده يا رب ب
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 از مغز سر خويش رضي شعله بر افروز
  

 و اندر دل بي عزت خواري كشم انداز
  

  

 
 ندانشچه شور افتاده در دلها ز شيرين لعل خ

 از بوي تو بوئي نه از رنگ تو رنگي داشت نه
 چو آن بلبل كه در بستان ز سنبل آشيان دارد

 اي در پيچ و تاب افتد چو موسي گر زدود شعله
 مشو چندين بلند از خاك قصر خود تماشا كن

 سان سرخ دارم از طپانچه روي خود ترسم رضي

 
 دريغا خضر ما شرمنده گردد ز آب حيوانش

 گل گريبانش ،ز غيرت چاك زد هر سو ز صد جا
 ام جمعي است در زلف پريشانش دل آشفته

 هميشه داردم در پيچ و تاب آن زلف پيچانش
 صر و ايوانشقيصر رفت بر باد فنا بر ق كه

 م سازد پشيمانشكه رنگ الغري از كشتن
 

  

  
 راغمرا چگونه نباشد حضور عيش و ف

 مرا چنانكه منم بيني و نگوئي هيچ
 دل دلم خورد، شايد اگر جگر جگر و

 مالف هيچ بر عاشقانش از خورشيد
 دماغم كرد نسيم وصل پريشان و بي

 تو يافت نشانه از ككسش نيافت نشان آن
 دگر بسان رضي عاشقي نخواهي يافت

 

 
 كه زخم بر سر زخم است و داغ بر سر داغ
 ازين تغافل جانسوز سخت داغم داغ

 يكيست بلبل و زاغ كه پيش آن گل رعنا،
 چراغبه آفتاب پرستان چه دم زني ز 
 داغ نساخت گلخنيان را هواي گلشن

 سش نيافت سراغ آنكه از تو يافت سراغك
 ار همه ويرانۀ جهان به چراغ بگردي

 
  

  
 بهوش باش كه در بارگاه رد و قبول
 اگر قبول و گر رد كني خالصم كن

 نشدم تا ز خويش برگشتم دچار او
 معني ز صورت زشتت رسيده شاهد

 پياله تا بوده نبوده يكنفسي بي
 

 
 كمال عني ذواتست و فصل عني فصول
 شدم هالك ز ماخولياي رد و قبول

 اي قبوله كرديم كيميٰفناست تجرب
 اي دال مشغول خود گشته ه كه از چه بببني
 حساب و نامعقول ز زهد و ريا بي رضي

 
  

 
 بينم مي آنچه من از تو، خدا

 با وجود همه نوميديها
 پاي تا سر همه عصيان و خطا

 ينيدوز ز خود تا ب ديده بر
 با وجودي كه تو را نتوان ديد
 از همه چيز تو را ميشنوم

 اائي كه نباشي آنجٰنيست ج
 خسته دلها همه خرم ديدم

 ادم چو رضي در طلبتپا نهٰ
 

 
 بينم ه جا خوف و رجا ميهم

 بينم همه اميد روا مي
 بينم خطا مي همه پاداش

 بينم ا تا به كجا ميكز كجٰ
 بينم ا ميمن چه گويم كه چهٰ

 بينم در همه چيز تو را مي
 بينم از سمك تا به سما مي

 بينم ا ميبسته درها همه و
 بينم سر خود در ته پا مي

 
  

  
 تا بسر شوري از آن زلف پريشان دارم

 روشن گردد هپرده بردار كه تا بر هم

 
 نه سر كفر و نه انديشۀ ايمان دارم

 خورشيد پرستان دارم كز چه رو مذهب
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 پيرم از رشك و شد آميخته با جان غم يار
 محنت هجر ام از با خيال رخت آسوده

 امني كو اي رضي روزي كافر نشود
 

 يوسف و گرگ به يك چاه به زندان دارم
 همره نوح، چه انديشه ز طوفان دارم

 از گرب و مسلمان دارم اين خجالت كه من
 

  

  
 دست شوقي با گريبان آشنا ميخواستيم

 دل طپان، جان مضطرب ،ناديده گريان، سينه سوز
 در نهان چه ميجستيم او راخود عيان بود آن

 ظريف اين ناحريفان آشكارتا شود بي 
 جوياش بودمعتكف بوده است در جان آنكه جان 

 غيرت اغيار در گوش رضي شد پاي بند
 

 
 جامۀ جان در غم عشقي فنا ميخواستيم
 شكر للّه يافتيم آنچ از خدا ميخواستيم
 پيش ما بود آنچه او را از خدا ميخواستيم

 زما ميخواستيماي زان بادۀ مرد آ جرعه
 دست با ما آنكه ما ميخواستيمهمنشني بو

 ور نه ما آمادگي را از خدا ميخواستيم
 

  

 
 بستم چو از جور رقيبان از در او بار مي

 خوش آن خاري كه چون سنگش بسر ميزد من از حسرت
 كاشكي ز اول گشادم از در پير مغان شد

 ياري ميشدم صد بار افزون از در در آمد
 

 
 تمبس از گريه بر اغيار مي ره آمد شدن

 بستم مي چو گل ميچيدم و بر گوشۀ دستار
 بستم افكندم و زنار مي ز كف تسبيح مي

 بستم دل خود گر رضي بر صورت ديوار مي
 

  

  
 با رخ همچو صبح و زلف چو شام
 تا بدانند نور از ظلمت
 بگذري گر ز معبد گربان
 نشناسند زاهدان محراب
 محض عشوه است مر تو را تركيب

 زارماز دعاي فرشته بي
 گر بسنجي تو عقل را با عشق
 نكني فرق نيك را از بد

 ميرم دور از آن آستان نمي
 قصۀ خود رضي بيا و مگو

 

 
 دادان بر آي بر لب بامــــبام

 امـــــــد صبح را از شــتا شناسن
 ئي به قبلۀ اسالمور بر آ

 اصنام نرپستند كافران
 وز كرشمه است مر تو را اندام

 ا دشنامگر از آن لب دهي مر
 مي بداني تو نور را ز ظالم
 نشناسي حالل را ز حرام
 آه از اين روي، آه از اين اندام
 از تو چون كس نميربد پيغام

 
  

  
 ايم آنجا كه وصف آن قد و باال نوشته

 ايم تو غافل نبودهحاصل، دمي زياد 
 نيارم كه دم زنم از سوز اشتياق
 ايم سمعناش گفته وشتهگر حكم سرن
 باده كه عمرت شود درازگوئي بنوش 

 دانيم راه راست ويل بهر مصلحت
 شد پشت و روي نامه سيه با وجود آن
 ناخوانده نامه پاره كند دور افكند

 

 
 ايم قرار عجز خويش همانجا نوشته

 ايم ايم حرف غمت يا نوشته يا گفته
 آيم كاتش گرفته دست و قلم تا نوشته
 ايم ور قصد جان نموده اطعنا نوشته

 ايم عمر خويش به شبها نوشته ما خط
 ايم خط فلا بعادت ترسا نوشته
 ايم از صد هزار حرف يكي نانوشته
 ايم نام رضي به هزره در انجا نوشته
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 كنيم هرخت گر بگل نظار بي

 نه فراموشي و نه ياد كني
 آتش عشق تو جهانسوز است

 هم به داغ سينه نهيم را اغد
 با همه عيب و فسق و زرق و خيال

 ق سالوس اگر بيندازيمدل
 چون رضي صد هزار جان خواهيم

 

 
 دشنه گرديم و سينه پاره كنيم
 خود بفرماي تا چه چاره كنيم
 هرزه ما از ميان كناره كنيم

 به زخم چاره كنيمزخم راهم 
 يب رند شرابخواره كنيمع

 آشكاره كنيم بت و زنار
 تا فدايش هزار باره كنيم

 
  

  
 قبا كردم از دست غم ،پالس تن به بر

 كس ناروا نميدانمنماند حاجت 
 كه دور از تو بمن هزار حيف نداني

 نبود غير كمالت بهر چه كردم گوش
 جهان ز حرف تو پر بود تا بدم خاموش
 به اتفاق رضي آمدم به طوف درت

 

 
 ن لباس برش عرض مدعا كردمبه اي

 يا رب يا رب كه من دعا كردم كه گفت
 كردم چها گذشت و چها ديدم و چها

 چو چشم وا كردم مه جمال تو ديدم
 بريده باد زبانم سخن چرا كردم

 كربال كردم تو را نديدم آنجا و
 

  

  
 ايم يكدم كه دست داده و با هم نشسته

 ايم نه غرقه طوفان از رستخيز فتنۀ
 يم توكل به ناخداا هرگز نكرده

 ايم چه دلتنگ مانده عالم چنني فراخ
 ايم كفتهچون گل شدايم بياد روي تو 
 كه از حسرت جمال برقع چه احتياج

ما و رضي كه خون هم از رشك ميخوريم

 
 ايم گوئي بهم بحلقۀ ماتم نشسته
 ماي ما را ببني چگونه مسلم نشسته

 ايم غم نشسته بي كشتي بجا گذاشته
 ايم چه در هم نشسته صحرا چنني گشاده

 ايم پيوسته در خيال تو خرم نشسته
 ايم نشسته با هم چو ،ايم هم نشسته بي
 ايم ختيار پيش تو با هم نشستها بي

 هم
  

 
 همه عشقم همه سوزم همه دردم همه داغم

 وصل و هجرم شده يكسان همه از دولت عشقت
 گفتني نيست كه گويم ز فراقت به چه حالم

 طپش دل همه از كار فكنده دست و پايم
 كند ور نه بگويمغميم داغ  بي  ۀغص

 ان ز چراغمفروز رضيم، جملۀ آفاق
 

 
 ر مه و سال و شب و روزمهمه در هم گذرد ه

 چه بسوزم چه بخندم چه بگريم چه بسازم
 حيف و صد حيف كه دور از تو نداني به چه زورم

 ه هنوزمچشم بر جلوۀ ديدار نيفتاد
 درديم از پا فكند ور نه بسوزم داغ بي

 بدريوزۀ خورشيد ندوزم همچو مه، چشم
 

  

 
 ر فكر آن نامهربان دارمزبان در ذكر و دل د

 به من گر آشنا بيگانه گردد جاي آن دارد
 گمان كردم با هر كه جانان را خلل دارد يقني

 تمنايم زمني بوس است خاكم بَر دهان بادا

 
 متا زبان دار نميگردد بچيزي غير نامش

 انه، حرف آشنايي در ميان دارمكه با بيگ
 كه با مردم گمان دارم ني پيش من است آنرايق

 توان بوسيد گيرم، خاك كي اندر دهان دارم
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 پوست اندازمبر روي دريا قلندر مشربم
 رضي سان گر به چرخم سر فرو نايد، مرا شايد

 

 آشيان دارم طينتم بر شاخ شعلهرسمند
 ان دارمكه كرسيها فتاده زير پا از آسمٰ

 
  

 
 دور از و بسكه سوزم و سازم

 افسون در او نميگيرد هيچ
 در سماع آيند اردر و ديو

 از جمادات شور برخيزد
 رپدازدم دمي نگر بخون

 عالم از غم شود، چه ميسازد
 او رخرابات عاشقان كه د كو

 ميكشم گفتۀ رضي را من
 

 
 شده نزديك آنكه بگدازم
 آه از دست ترك طنازم
 ارغنون غمش چو بنوازم

 بيادش ترانه آغازم چون
 برپدازم دل خونني ازو

 نميسازممن كه جز با غمش 
 اده در بازمهر چه دارم ببٰ

 تو مكش زانكه ميكشد نازم
 

  

 
 ما بهر هالك خود هالكيم

 سنيمعني عشقيم و آن ح
خشتيم دهيمتا دست بهم 

 
 ز االيش آب و خاك پاكيم

 يم و جان پاكيمضروح مح
 تا چشم بهم نهيم خاكيم

 
  

  
 چون دم از سوداي جانان ميزنم
 شور ليلي طاقتم را طاق كرد

 رعۀ دردي بصد خون جگرج
 او ميكشم آهي بياد لعل

 راه مسجد ميروم گر چه مستم
 ازم دار و معذورم اگرنيـٰ بي

 عشقم اسباب بزرگي كرده ساز
 داغ را هم داغ مرهم مينهم
 گريه بر تاج فريدون ميكنم

 خون جوالن زنم بر سر درياي
 چون رضي پادشاه وقت خويشم

 

 
 آتش اندر آب حيوان ميزنم

 مجنون بر بيابان ميزنمهمچو 
 ميكنم پيدا و پنهان ميزنم

 اندر آب حيوان ميزنم آتش
 الف ايمان ميزنم گر چه گربم

 خنده بر ناز طبيبان ميزنم
 تكيه بر جاي بزرگان ميزنم
 زخم را هم زخم بر جان ميزنم
 خنده بر تخت سليمان ميزنم

 تو گر مژگان به مژگان ميزنم بي
 را اناالن ميزنم مهر طغرا

 
  

  
 جز در عشق بهر در كه شدم خوار شدم

 يش نبودم خربيداشتم تا خرب از خو
چه گفتيم رضي حرف ما گوش نميكرد

 
 از عشق تو گلزار شدم هار بودم همخ

 تا شدم مست مي عشق تو هشيار شدم
 كو همه گوش شد و من همه گفتار شدم

 
  

  
 وصالش دمي گر شود حاصلم
 كه دارد حريفان نشانم دهيد

 ش قبولم نمود و نه خاكه آتن

 
 چو نو دولتان بر نتابد دلم
 طلسمي كه بگشايد اين مشكلم
 چه كردند يا رب در آب و گلم



۲۶ 
 

 كه من در جنون مرشد كاملمرضي سان چه باك ار ندارم خرد
 

  

  
 شكفته مگر بانگ بلبلمگلها ز من 
 همي كند از آب كوثرم خون در دلم
 تأملم از هوش ميربد حسن تو بي

 ماندك بر سر كوي تو فندي ميزناندك 
 ميدهد سرها بباد گوئيم از آن هر چه مي

 ما مرپس تو زما مشنو سخن با ما مگو و ز
 گاه ميگرييم و گاهي خنده بر هم ميكنيم

 
 شب چشم من نخفت، مگر شبنم گلم

 ار سحر باطلم جا در دلش نميكنم
 با آنكه در نگاه تو من بي تأملم

 ميلندي ميزنپيش تو پستيم و يا هوي ب
 يمبر در انديشه زين پس قفل و بندي ميزن

 حرف چندي ميزنيم هر چه بادا باد گويا
 ما و گردون يكدگر را ريشخندي ميزنيم

 
  

  
 گهي هشيار و گه مست و ملنگم
 نهنگ بحر عشقم ليك افسوس
 رسانم تا بدامان حبيب هجران

 

 
 ابدال رنگم قلندر مشربم

 كه از عشق تو در كام نهنگم
 ر افتد دامن وصلي به چنگمگ

 
  

  
 است باال دست گردون تيمرا دس

 چون حلقه بر در منم بر درگهش
 ا خفته در خاكهژبرانند اينجٰ

 جان چگونه زنده ماند تن بي
 

 
 آستينش كرد بيرون كه نتوان ز

 نه پاي بيرون نه دست اندرون
 غرقه در خون ادليرانند اينجـٰ

 اي چون او بگو چون زنده  رضي بي
 

  

  
 بهار حسن يا بستان عشق است
 تف آه است يا باد سموم است

 معذور دارم نيم دبهوش خو
 بهشتي چند باشد دوزخ از تو

 

 
 يا رشك گلستان وسر كوي ت

 سرشك ماست يا باران نيسان
 كه آيم بر سر كويت چو مستان

برخيز و عالم كن گلستان رضي
  

  
 آموخت ما را آن زلف و گردن

 گردن او آن مار گيسو بر
 زلف آن چشم و آن ندببس دلفري

 از تو بندم دل بر دو گيتيگر 
 تا چند باشي همچون قليواچ

 نيرزدعمر مسيحا پيشش 
 از جسم و جان است ياري كه پنهان

 بارم گران است بر دوش گردون
 با ما چه حاصل از عقل گفنت
 خون كسي نيست بر گردن ما
 هر چند خواريم بر درگه دوست

 
 زنار بسنت، بت سجده كردن
 هر كس كه بيند خونش بگردن
 آن يك به شادي وين يك به شيون

 اي واي بر من دل اي حيف از
 عرفان نه مرد و نه زن راهدر 

 با دلدار كردن روزي بسر
 در ديدۀ دل دارد نشيمن
 روزي كه افتد كارم به گردن
 ما را چه الزم ديوانه كردن

 يز اي پاك دامناز ما مرپه
 يك مشت خاكيم در چشم دشمن



۲۷ 
 

 ي نبود رضي رادنيا و عقب
 

 ني زن تو بساقي تو مي ده مطر
 

  

 
 گنه دامن كشيد از من مه نامهربانم بي

 سخن ميرفت از بيگانگان، از خويشنت رفتم
 تر امروز ديدم آن ستمگر را بخود بيگانه

 رضي راه فنا را آنچنان در پيش بگرفتم
 

 
 م چه ديد از منچه بد كردم، چه بد رفتم، چه بد گفت

 باين ترتيب درس آشنائي را شنيد از من
 مگر در بيخوديها آشنا حريف شنيد از من
 كه واپس ماند بسياري جنيد و بايزيد از من

 
  

  
 ز خواب ناز خيز و فتنه سركن
 حذر از كوري خفاش طبعان
 نينگويم صورتم را بخش مع

 ز پيش اين پردۀ پندار بردار
 رمار داعيٰ آنخرب گوئي از 

 جگر مي پرور از خونابۀ دل
رضي تا چند ازين بسيار گفنت

 
 جهان يكبارگي زير و زبر كن
 سري از منظر خورشيد در كن
 مرا از صورت و معني بدر كن

 آسمان زير و زبر كنزمني و 
 فكر دگر كن برو اي بيخرب

 غذاي دل هم از خون جگر كن
سخن اينجا رساندي، مختصر كن

  

 كس جاند كه گويدشحيفم آي
 زير دست جفاي تو زن و مرد
 دست بر دل ز بيوفائي يار

 وفائي، چه ميكني وعده بي
 جور اين درد ميكشم ناچار

 

 از كجا جان و از كجا جانان
 پايمال غم تو پير و جوان
 داغ بر تن ز محنت هجران

 عهدي، چه ميكني پيمان سست
 دم رضي كند درمانتا كه در

 
  

  
 روي يار است يا گل نسرين
 زير دستت چه آفتاب و چه ماه
 چند از حسرت سراپايت

 ان بنديـٰهمه زنار بر مي
 آرم سر به چرخش فرو نمي

 اي بكش زارم ن گشتهابد گم
 خ او رضي عرق بنگرر  بر
 طهارت نميرسد به نجات بي

 چند ازين غافلي رضي برخيز
 

 
 ت يا بهشت برينر اساكوي ي

 چه زمني پايمالت چه آسمان
 ويم و بي دل ودينبي سرو پا ش

 بشنوي حريف از گوشه نشني
 ان رسد به زمنيـٰگر سرم ز آسم

 ان ميكشد مرا بيقنيـٰكاين گم
 اي پروين دهگر ندي ،گرد مه

 نيبكارت، نميرسد كاب بي
 كاروان رفت بيش از ين منشني

  

  
 غمزه خونريز و عشوه در پي جان
 چند از حسرت سراپايت

 گيرم ز غم به دندان دستچند 
 جان از ين غم داد سرو آزاد

 آنچنان شد غمش گريبان گير

 
 چون توان برد دين ودل ز ميان

 پا شويم و بي دل و جانسر و  بي
 ست آن لب و دندانآه از د

 پير و جوان كه گرفتار توست
 ان ندانم از دامانـٰكه گريب



۲۸ 
 

 روز وصل تو ميروم از هوش
 دوست هر چند دشمن است با ما
 نكند در دلت اثر آهم
 كاش درد دلم فزون نكني

 يم چه باكگر به عهدت زبون شو
 سر شوريدۀ رضي است مگر

 

 ّتانواي بر ك ،شب مهتاب
 از دل و جان دوستيمما بدو 

 با دل سندان چكند باد
 چون به دردم نميشوي درمان
 سد اسكندريم در پيمان
 كه چو گوئي فتاده در ميدان

 
  

  
 شوخ و روي چو ماه چشم تو بدين

 ان چه زمنيـٰزير دستت چه آسم
 بسر روز مستي نميربيم

 چون نناليم كه از تماشايش
 آنچه آن جلوه كرد با جانم
 اي كه بي باك بر سر راهش

 يك لحظه تا برون آيد باش
 مرده زنده كند نفست از چه

 ارم اشكـٰسنگ سوزم اگر بب
 گاه منع ما نكني گاه و بي

   گفتاگفتمش ميرود رضي 

 
 ز دست سنگ سياه بربي دل

 پايمالت چه آفتاب و چه ماه
 هديم بر سر رااين زمان آم

 باز گردد بسوي ديده نگاه
 برق هرگز نميكند به گياه

 ي و نميروي از راهميرو
 بر سياهآفتابم ز زير ا

 گر نه روح اللهي، بال اشباه
 اگر بر آرم آه چرخ ريزم

 د ناگاهچشمت ار بر رخش فت
 خدا همراه ميرود هر كجا

 
  
  

  
 نتوان گذشنت آسان از آن كو
 از دست آن شست مشكل توان رست
 حرف خالصي فكر محايل است

 جان ميستانند دل ميربايند
 زان مه كه گاهي پهلوي غير است

 الم عشقـٰاديم در عـٰتا رو نه
 را بريدناز دوست نتوان ما 

 ندبهم جان ستانند، هم دلفري
 شنيدم ي ز آن گلگوئي كه بوئ

 عاشق به تدبير چون به توان كرد
 جرعه مدهوش بي مي خرابم بي

 گفتم رضي را سر نه بدين در
 

 
 گل تا بگردن، گل تا بزانو

 سخت است بازو صياد ما را
 وفكري دگر كن حريف دگر گ

 بازي، شيران به بازو شو خان به
 هلو به پهلوصد داغ داريم، پ

 يكرو با هر دو عالم گشتيم
 ينال، مشفق تو ميگوناصح تو م

 آن زلف و كاكل، آن چشم وابرو
 ابي، يابي گران بوـٰخود را ني

 دندان به دارو كي خوش توان كرد
 چشم جادو نون زازان لعل ميگ

 كارش همني است در آن سر كو
 

  

 
 نرگست آن كند به شهالئي
 آفت پارسايي و پرهيز
 تو به شوخي چگونه مشهوري

 
 كه نديده است چشم بينائي
 آتش خرمن شكيبائي

 ام به شيدائي شهره نمن چنا



۲۹ 
 

 هر كجا هست ميكشد ناچار
 هن است آب شوداگر آدل 

 حيرت حسنت رهگاه نظا
 از غم دوري تو نزديك است

 

 حسن شوخي وعشق رسوائي
 چون تو جام كرشمه پيمائي
 خون كند در دل تماشائي
چون رضي سوزم از شكيبائي

  

 
 چند دلهاي مبتال شكني

 جان ما گسلي دچند پيون
 پا نيارم كشيد از سر كوي
شكني گر دل رضي سهل است

 
 دلفريبي، تو دل چرا شكني
 چند پيمان و عهد ما شكني
 گر سرم را هزار جا شكني

 ان نما شكنيتو كه جام جهـٰ
 

  

  
 اي كاش كه بود ما نبودي
 نگشود ز كعبه در كسي را
 ز افسانۀ واعظان فسرديم
 قكي مرد غم تو بودم اي عش
 جز دوست اگر ز دوست خواهي
 مجنون توام چنانكه بودم
 اي دل چه به هاي هاي گريي

 

 
 يا بنمودي هر آنچه بودي

 در دير را سجودي از ما
 اي مطرب عاشقان سرودي

 ر فزونم ار نموديصد با
 در مذهب عاشقان جهودي

 اي آنچنانكه بودي با ما نه
 هوئي مگر از رضي شنودي

 
  

  
 و خس چمن داريخار ه چه التفات ب

 تمام سحر و فسوني به دلفريبي خلق
 در دلت گذشته كه باز يف مامگر تال

 خورند خون همه اعضا ز ذوق شمشيرت
 خوشه چينانند عيش ببزم تونشاط و 

 گريچه دوستيست به آن سنگدل رضي د
 

 
 كه عار و ننگ ز نسرين و ياسمن داري
 چه احتياج به زلف و رخ و ذغن داري

 با خوي خويشنت داريهزار عربده 
 مگر به خاطر خود فكر قتل من داري
 كه مي قدح قدح و گل چمن چمن داري
 چه دشمنيست كه با جان خويشنت داري

 
  

  
 هجران اگر نكردي آهنگ زندگاني
 داراست هر كه جان برد از چنگ مرگ بيرون

 عشق كس مميراد، بي درد كس مماناد بي
 ميربد زندگاني گر جان ز چنگ مردن

 آنكه سنگ كوبي بر سينه از غم مرگ اي
 گزيني اي آنكه زندگي را بر مرگ مي

 پيوسته زندگاني در جنگ بود با ما
 دوري او رضي را نزديك گشته گويا

 

 
 چه كردي با ننگ زندگانيبيچاره جان 

 جان به مرگ برديم از چنگ زندگانيما 
 كان عار مرگ باشد وين ننگ زندگاني

 چنگ زندگانيكس جان بدر نميربد از 
 گويا سرت نخورد است بر سنگ زندگاني

 رنگ زندگاني او تباد يا رَب مبارك
 با مرگ صلح كرديم از ننگ زندگاني
 كاثار مرگ پيداست از رنگ زندگاني

 
  

  
 در ين بوستانم نه هائي نه هوئي

 
 درين گلستانم نه رنگي نه بوئي



۳۰ 
 

 چه كردم چه گفتم چه ديدي كه هرگز
 خمارم كجا بشكند جام و باده

 عالم دويديم چون آب بر روي
 نكرديم هرگز كسي را سالمي
 چه شوري است در سر رضي را ندانم

 نيائي نرپسي نخواهي نجوئي
 بهر حال اگر خم نباشد سبوئي

 ئي رو نديديم در هيچ آب
 يم هوئي، كشيدرسيديم هر جا

كه پيوسته دارد به خود گفتگوئي
  

 
 ش بيزاريمر خوياز جان خود سيري ز ع كيم

 ندانم لذت آسودگي ليك اينقدر دانم
 غان رقصندبهم شيخ برهمن در خرابات م

 چه در خلوت چه در كثرت، بهر جا هر كه را ديدم
 گرفتار گل و آن بلبل زارم كه تا بوده

 نه چون سازممگر صبح ازل سازد خالصم ور 
 چه كم گردد ز محبوبي چه كم گردد ز معشوقي
 ر او مدعي سهل استكند منعم ز ديوار و د

 بينم به كار خويشنت مشغول هر كس را كه مي
 

 
 سيه روزي، سراسر داغ جانسوزي جگر خواري

 ده از سوداي بسياريزردل آ كه به باشد
 نه او در بند تسبيحي نه اين در بند زناري

 نه بيرون از تو بازاري، نه خايل خلوتي از تو
 منقاري ،گلربگ ادب در سايهُ نسوده بي

 شام هجران چون سيه ماري پيچيده است گردم كه
 اگر در كار ما ضايع كند از دور ديداري
 ميان ما و ياد او نخواهد بود ديواري
 بغير از عاشقي كاري نيايد از رضي باري

 
  

  
 از لطف چو در نظر نميائي
 در مدرك عقل و حس نميگنجي
 جانم بر لب ز انتظار آمد
 پر شد همه بام و بر ز غوغايت

 گام تاليف دل افكارانهن
 ما بر در هجر جان دهيم و تو
 اي گريه بالت چيست كز چشمم

 فهمي كيفيت زندگي نمي
 اندمتا يك سر موي از تو مي

 گفتي كه نمانده پاي رفتارم
 هرگز نروي كه باز در چشمم

 اي نميبندي عمرت شد و توشه
 ديگر بسر رضي نميايد

 

 
 از پرده چرا بدر نميائي

 ائيـٰر نميدر گوشۀ مختص
 ئياـٰتسليم كنم اگر نمي

 ائيـٰكه به بام در نميبا آن
 ائيـٰبا عشوۀ خويش بر نمي
 ائيـٰبا ما ز در دگر نمي

 ائيـٰخت جگر بدر نميبي ل
 ائيـٰتا با غم عشق بر نمي
 ائيـٰبا يك سر موي بر نمي
 ائيـٰاي مرد چرا به سر نمي
 ائيـٰخوشرت ز دم دگر نمي
 ائيـٰگويا تو بدين سفر نمي
 ائيـاي عمر چرا بسر نميٰ

 
  

  
 اي راندۀ درگاه تو خواري و عزيزي
 ما هيچ وراي تو نديديم و نبينيم

 و نيكت خفقان كرد اي آنكه تميز بد
 شبهه جگرت خون كند اي مدعي علم
 گر اينت بود عشوه چه دلها كه نسوزي

 
 چيزيپيدا ز تو هر چيز ندانم تو چه 

 نكه بتحقيق، وراي همه چيزياي آ
 بدها همه نيكند، زهي اهل تميزي

 نبيزي راصد خرمن ازين دانش و پند
 ور اينت كرشمه است چه خونها كه نريزي



۳۱ 
 

 اينجاست كه اصالً نتوان كرد تميزيدر  خلوت او دورتر از هجر رضي وصل
 

  

  
 ال كسيچشمم افتاد بر جمٰ

 دعوي بندگي غير مكن
 بر مزن گرد شمع ما اي غير

 غر ميدل شوريده را چو سا
 رفته بر باد برگ اين باغم
 ترك فرياد كن رضي كانجا

 

 
 كه گرو برده ز آفتاب بسي
 كه تو آزاد كردۀ هوسي

 اي نه خر مگسي كه نه پروانه
 نتوان داد هر زمان بكسي
 نه پس اندوزي و نه پيش رسي

 هيچكس بداد كسي نرسد
 

  

  
 گه و چشم و زلف و رو كه تو دارين اين

 در چه حسابيبا لبش اي لعل ناب 
 از تو يكي قطره آب بحر محيط است
 دين و دل اي پادشاه صورت و معني

 خواست نرتسيهيچ تو از روز باز
 ي به درد وداعشدل چو رضي مينه

 

 
 وده سنگ را نگذاريـــــبا دل آس

 اريـــاب در چه شمـــبا رخش اي آفت
 و ز تو يكي ذره ز آفتاب هزاري
 يما بتو داديم، اختيار تو دار

 رم از خدا و خلق نداريـــهيچ تو ش
 چاره نداري جز آنكه جان بسپاري

 
  

  
 نگاهي ديدم از چشم سياهي
 اگر برقع براندازي ز رخسار
 بهارم را تماشا كن نگارا
 اگر يك ذره زو تابد بر آفاق

 نامهربان را همي خواهم كه آن
 بسر تا چند گرداني رضي را

 

 
 صرب پيشش بود كاهي هكه كو
 گيرد از مه تا به ماهي كرشمه

 غوان و چهره كاهيسرشگم ار
 كند هر ذره را خورشيد و ماهي
 بال گردان شوم خواهي نخواهي
 الهي من سرت گردم الهي

 
  

  
 نداري تو كار ياي كه بجز دلرب

 اي همه داروي دل مگر تو بهشتي
 آنچه دل دشمنان بهم نسپندد
 بگسلم از جان و دل اگر بپذيري

 كه خونش بريزيريخت دلم آبرو 
 نيابي بار در روي و چند بر آن

 دور از آن مايۀ حيات نمرده است

 
 كار جز آزار جان زار نداري
 وي همه آرام جان مگر تو بهاري
 چند تو بر جان دوستان بگماري
 بگذرم از هر چه هست اگر بگذاري
 عذر نگوئي و گر بهانه نياري
 مردنت اويل دال كه عار نداري

 گر براي چه داريزنده رضي را د
 

  

  
 بهار و باده و عشق و جواني
 ز من آموخت زلفش تيره روزي
 نديدم جز خطا از خط و خالش

 ن مزدور محرومم كه كارممن آ

 
 غنيمت دان غينمت تا تواني
 بمن آموخت چشمش ناتواني
 نميدارد وفا هندوستاني
 گل داغي بمزد باغباني



۳۲ 
 

تو، هر چه خواني غالم تو، سگچه پرسي از رضي نام و نشانش
  

  
 نه آئني كعبه ميداني و يرنه رسم د

 بمال و جاه چه نازي، كه شخص نمرودي
 تميز نيك و بد از هم نكردنت سهل است

 ان خود ماندهن بجٰادرين جهان ز تو حيو
 يز گويمت شاديبغير انسان هر چ

 ام حيران ندهما چه جانور كنمت نام
 ستگر به دشمن و دو چه الزم است مدارا د

 

 
 مسلماني، مت چه كسي، كافرينندا

 بخورد و خواب چه سازي كه نفس حيواني
 بد نيك و نيك بد داني وبالست اينكه ت

 ان انسانيجهٰ كه ره بسي است ز تو تا
 بغير آدم هر چيز خوانمت آني

 غير خود نميمانيبهيچ جانوري 
 كشتي تو طوفاني كنون كه گشت رضي

 
  

  
 اريخوشرت ز بهشتي و بهٰ

 ر بزم مدام عيش و نوشيد
 در خشم و عتاب صلح و جنگي
 از كويت اگر روم عجب نيست

 آونگ بر هر مويت دليست
 امدي بكارشيكبار نيٰ

 

 
 اريـــمجموعه لطف كردگ

 داري ام گير وــــم تمدر رز
 از و كرشمه نور و ناريـــــدر ن

 زين كشته تو صد هزار داري
 هشدار كه شيشه بار داري

 بكار و باريتا رفت رضي 
 

  

  
 اي كه در ره عرفان مستمند برهاني
 سبحه زهد و سالوسي، خرقه زرق و شيادي

 بعد از اين بدشواري ،مشكل ار بكف آري
 اين ضيا ندارد مه اين صفا ندارد گل
 روشني طور است اين يا فروغ آن چهره

 وريماي هالك چشمت من تا بچند مخ
 كرده از دل و جانت، اي جهان زيبائي

 تم چو نامردان در لباس رعنائينيس
 آيد كار من رضي از زهد چونكه بر نمي

 

 
 ترسمت چو خر در گل عاقبت فرو ماني
 آه ازين خدا ترسي، داد از اين مسلماني

 اي از كف پيش از ين بآساني آنچه داده
 تو بكس نميماني اندكس بتو نميمٰ

 موج بحر نور است اين يا رياض پيشاني
 كي پريشانيه ا باي اسير زلفت دل ت

 ان زمني بوسي، آفتاب دربانيآسمٰ
 شعله سان به عرياني سركش و سرافرازم

 ميروم تاليف را بعد ازين به رهباني
 

  

  
 داري تو رسم دوستنميداني 

 مگو پيمان و عهدم استوار است
 غمت چندانكه با ما سازگار است
 غبارم را تواني داد بر باد
 دمار از روزگار غم بر آرم

گوئي تو را ديگر چه حال است رضي

 
 نميدانم كه با جانم چه داري

 ان شكسنت استواريــــكه در پيم
 ازگاريــــاســدان بما نـــتو صد چن

 من داري غباري اگر بر دل ز
 اگر افتد بدستم روزگاري

 ال مانداريخرب گويا ز حٰ
 

  
  
  

 



۳۳ 
 

  ترجيع بند
  
 اي سرو سهي كه بر سمندي

 استبنگر كه چه رستخيز برخ
 اي از دوال فرتاك افكنده

 يك وعده كرا خراب كرده است
 معلوم چو كم شود ز خوبي
 زان گشته خراب خانۀ دل
 افكنده بخاك راه پستيم
 اي كاش كه طرۀ پريشان
 خود گوي كه در چه ميتوان بست

 كو نربد ز عشق شوري آن
 نظيري روي بي و چشم من

 از بهر شكار خلق هر سو
 اسهل است هالك ما مباد
 عمري ز پيش عبث دويديم
 بنشينم و خو كنم به هجران

 

 پيشت دو جهان بگو بچندي
 ان فكنديزين شور كه در جهٰ

 بر گردن جان شكاربندي
 يشخندير است مباش ر گو

 كاسوده شود نيازمندي
 نه بندي كورا نه دري بود

 نظارۀ قامت بلندي
 فكندي بر دوش چنني نمي

 مهر دوست كندي آن دل كه ز
 سپندي يش بسوز گوبر خو

 گوش من و حرف دلپسندي
 انداخته عنربين كمندي
 بر خاطر نازكش گزندي
 منبعد بر آن سرم كه چندي

 فداي جانان ن بروداور ج
 

  

  
 آسوده ديل شعار ما نيست
 زان قامت آسمان خميده
 باور نكند كس ار بسوزم

 شد چه سازم دل شيفتۀ تو
 فكر سر خود كنيم كو را

 شسنتيكروز بكام دل ن
 شكليهر لحظه در آردم به 

 اي گل  يش مشو شكفتهزين ب
 كرديم بس امتحان كسي را
 هر خيره سري حريف ما نه
 شايد كه كنيم ناز بر چرخ
 از دولت عشق كامرانيم
 هر چند تحملي ندارم
 بنشينم و خو كنم به هجران

 
 راحت در روزگار ما نيست
 كش طاقت حمل بار ما نيست

 ا نيستقرار م كس در دل بي
 ديوانه به اختيار ما نيست
 پرواي دل فكار ما نيست
 در طالع روزگار ما نيست

 كار ما نيست ،سوداي تو كرد
 ار ما نيستكاين حوصله در بهٰ

 دست و دل و كار و بار ما نيست
 هر مرده ديل شكار ما نيست
 خورشيد به حسن يار ما نيست

 ستيهر چند كه بخت يار ما ن
 ا نيستهر چند كه صرب كار م

 ور جان برود فداي جانان
 

  

 
 پرده بر آي بر لب بام بي

 
 كارواح شوند جمله اجسام
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 چشم اعمٰيتوروشن شود از
 دل لذت خواري درت يافت
 درد دل ما نوشتني نيست
 گام دگري نهي به منزل
 ديگر ز دعا اثر نخواهم
 آنگه كه ز ننگ و نام افتيم

 سر و برگ زاهدان نيست ما را
 سوز بي عشق مباد مرد و بي

 شكيبم مي نميدبي درد 
 گفتيم كنيم پاي بوسش
 بنشينم و خو كنم به هجران

 

 است اگر صفاي انداماين
 در خلد دگر نگيرد آرام
 اين كار نميشود به پيغام
 برداري اگر ز خود يكي گام
 گر بشنوم از لب تو دشنام

 را كنيم خوشنام بدنامي
 ي آشامدو رندان در ما
 جام د درد و بيباده مبا بي
 مي نگيرم آرامد عشق بي

 دهد بناكام چون دست نمي
 ور جان برود فداي جانان

 
  

 نام كه گذشت بر زبانم
 از پاي در آردم بناچار
 بي طلعت تو نميدهد نور

 شناسد جز من دگري نمي
 جر جسممهكاهيد ز درد 
 ال چون غريبمدر بزم وصٰ

 ي ندارم از هجرآزردگئ
 فرياد كه آتش فراقت
 در حسن بالي روزگاري
 تا پيش تو روي بر زمينم
 وصفت چو كنند، جمله گوشم
 هر چند كه سوخت است صربم
 بنشينم و خو كنم به هجران

 

 كاتش بنهاده در دهانم
 اده سر به جانماين غم كه نهٰ

 خورشيد زمني و آسمانم
 گوئي غم و درد را ضمانم
 پوسيد ز غصه استخوانم

 ار چون خزانمدر فصل بهٰ
 زردۀ وصل بيش از آنمآ

 بگداخته مغز استخوانم
 درماندۀ روزگار از آنم

 پنداري بر آسمانم مي
 نامت چو رود همه زبانم
 هر چند كه زار و ناتوانم
 ور جان برود فداي جانان

 
  

  
 هر چند وفا نكرد با من
 در دام نيفتدم بكونني

 ز دوري اوست كه من يشب ن
 ۀ نارسم به گيتيوچون مي
 شد طبيبم عالج حيران

 ا صنم پرستيمما هم چو شمٰ
 بردند قرار و صربم از دل
 كس نيست كه دستشان بگيرد
 شيرين لب من ز شور عشقت

 روم به خمار ز آن چشم نمي

 
 دستش نكنم رها ز دامن
 عنقا نگرفته كس به ارزن

 شوم به مردن نزديك نمي
 هرگز نرسم به مدعا من
 آماده شويد هان به شيون
 پرهيز ز ما مكن برهمن
 حسن آن روي و لطف آن تن
بنگر كه چه ميكنند با من 
 آماده شراب و شاهد و من
 ز آن روي نميروم به گلشن
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 مست است دماغ من به بوئي
 نصيب است خفاش ز نور بي

 دردم نكشيد ننگ درمان
 اي تو به خرواراي لطف و صفٰ

 هر چند نباشدم تحمل
 كنم به هجران بنشينم و خو

 

 كند به خرمنچه ميوراين م
 خورشيد اگر كند نشيمن
 دودم نشناخت راه روزن
 وي جور و جفاي تو به خرمن
 هر چند كه نيست صرب با من
 ور جان برود فداي جانان

 
  
  

 آن چشم نظر بكس نينداخت
 هرگز ز عتاب بر نيفروخت
 قامت نفراخت هيچ سروي
 نشناخت دگر ز غم سرا پاي
 مفتون تو زار سوخت در هجر

 ام شبي گوش لهننهاد بنا
 در هجر تو چشم وا نكردم
 بر خستۀ ما نظر نيفكند
 يكبار تكلفي نفرمود
 گفتم نظري بخاكم انداز
 بنشينم و خو كنم به هجران

  

 خرب نينداخت كش واله و بي 
 كاتش در خشك و تر نينداخت
 تا پيش قدش سرپ نينداخت
 در پاي تو هر  كه سر نينداخت
 وين راز ز دل بدر نينداخت

 ار بمن نظر نينداختيكب
 تا لخت دل و جگر نينداخت
 بر مردۀ ما گذر نينداخت
 كز رشك به دل شرر نينداخت
 يكبار دگر، دگر نينداخت
 ور جان برود فداي جانان

  

  
  
  
  
  

 ما را سر و برگ چند و چون نيست
 داديم دلش بال تأمل

 تكلف بي مي مستيم و بي
 آن بحر غميم كش كران نه

 نمز اندروخون ميجوشد 
 با نغمه هجر چون شكيبم

 كش ديرم و خرابات دردي
 درم كه ديگر چون حلقه به آن

 بنشينم و خو كنم به هجران
 

 وان صرب كه بودمان، كنون نيست
 عقل من و تو كم از جنون نيست

 سر و برگ آزمون نيست راما 
 و آن درد دليم كش سكون نيست
 پيداست كه زخمم از برون نيست

 نون نيستكه دماغ ارغ راما 
 ن هر دو مقام من برون نيستيز

 راهي ز برون به اندرون نيست
 ور جان برود فداي جانان

 
  

  
 سوار چاالك اي واي كه آن

 مفشان به عبث سرشك كاينجا
 ما قطع حيات خويش كرديم

 اي از فروغ رويت نه واقف
 شكيبد جز با غم تو نمي

 ديگر نشود به هيچ خورسند

 
 از ننگ نبنددم به فرتاك
 ياقوت برابر است با خاك

 اي سينه را چاكديگر منمٰ
 كان شعله چه ميكند به خاشاك

 و چشم نمناكزين اين جان ح
 به ترياك خاطر كه گرفت خو
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 سايه به خاك ما فكنديتا
 ان چو تاجيمبر تارك آسمٰ
 نيستيم هر گز هصد شكر ك

 زاهد ما را پليد گويد
 كشيم آهي دور از تو نمي

 دور از تو چو مرغ نيم بسمل
 بنشينم و خو كنم به هجران

 

 افالك ست مهر وادر سايه م
 هر چند كه كمرتيم از خاك
 از بود و نبود، شاد و غمناك
 ناپاك نكرده فرق از پاك

 كنيم صد چاك تا سينه نمي
 گاهي در خون و گاه در خاك
 ور جان برود فداي جانان

 
  

 چون نيست زبان و دل بهم يار
 اربگشا چشمي هالك ديد
 ختدكان بر چني كه پاك پردا

 در خانه نشني كه ميكند باز
 از تو هپيچي و خود كرشم رو

 پرستند آنان كايزد نمي
 اي دل از دست اي آنكه نداده

 دركامت اگر كنند از ين مي
 دست خود ز ايمان شستيم دو

 مطرب دستي بچنگ بر زن
 سر در ناري دگر به كونني
 گاهي مستور كنج خلوت

 سر تو خورشيدگرديده اگر 
 گيرد چو شرر بمشرتي در
 گاهي رنديم و گاه زاهد
 گو از نظرم مرو كه زين پس
 زنهار ز دست دوست گفنت
 انكار مكن كه آشكار است

 گذر كني بگيرند ربر ما
 از دست من آن دو چشم جادو
 بنشينم و خو كنم به هجران

 

 در دست چه سبحه و چه زنار
 يار است رسيده بر سرت يار

 تو كيسۀ خريدار سوداي
 ديوار و در تو كار ديدار

 صد هزار خروار ريزد مي
 پرستار راگشتند همه تو 

 انكار ز آن روي كني ز عشق
 معلوم كني كه چيست در كار
 بستيم ميان خود به زنار
 ساقي پائي برقص بردار
 بيني سر خود اگر بر اين دار
 گاهي منصور بر سر دار
 يكبار سري ز پيش بردار

 ار بري به بازار خاكسرتم
 گاهي مستيم و گاه هشيار
 جوئي و نيابيم دگر بار
 زنهار، مگوي هيچ، زنهار
 از انكارت هزار اقرار
 پازهر بجاي زهر از مار

 ارنچه بود يكبٰبردند هر آ
 ور جان برود فداي جانان

 
  

 آن شوخ به شيوۀ شكرخند
 آن ترك به طرۀ پريشان
 بربيد هزار يار و اغيار

 وباز خورديم صد بار شكست
 وز بردباريرآنم كه ب

 ما مرده و مهر او مسيحا
 است اگر هواي ليلي اين

 ك لبالب آكندمزخمم ز ن
 دين و دل ما ز هم پراكند
 بگسيخت هزار خويش و پيوند
 زان شوخ فريب عهد و سوگند
 پيشم كاه است كوه الوند

 عشق او خداوندما بنده و 
 مندمجنونم اگر شوم خرد
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 سر خم نكنم به پادشاهي
 بنشينم و خو كنم به هجران

 

 دارد سر بنده چون خداوند
 ور جان برود فداي جانان

 
  

  
 ابدال صفت خزيده در پوست
 از دشمن و دوست نيست باكم
 بر پوست زن و سري بدر كن
 كاين خاك كه پايمال سازي
 حريف شنوي اگر تواني

 ن زلف كه بي سخن زبان داشتو آ
 اين شهر بباد دادۀ اوست
 بنشينم و خو كنم به هجران

 

 
 كوبم در دشمنان كه يا دوست
 چون دشمن و دوست هر چه هست اوست
 تا بر نكنند از سرت پوست
 دندان و لب است و چشم و ابروست
 نيكو بشنو كه بانگ يا هوست
 وان چشم كه بي زبان سخنگوست
 وين خانه خراب كردۀ اوست
 وَر جان برود فداي جانان
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  ائدقص
  ح موالي متقيان علي عليه السالمدر مد

 دگر چه شد كه دلم بر كشيد ناله زار
 صبا چه گفت به بلبل زبيوفائي گل

 پيمان مگر كه يار شكسته است ساغر
 كنيفغان ز دست شكنهاي طُرۀ مش

 امن يك بي نصيبم آزارآبعهد 
 ببني ببني كه چسان ميربند دل زميان
 كنار داد ز خويشم به چني پيشاني

 ر نداريم در نظر با آنكبغير يا
 به بزم وصل به ديدار مي نرپدازم
 رفيق بهر خدا دل ازو مگو بر گير

 شرميكه اي ب راهزار بار بگفتم تو 
 نشسنت به پاي سايۀ سرو تو از كجا و

 من چه رجوعتو را به گشت گل و اللۀ چ
 چرخبگو اي  بخون ما چه مدارا كني

 آن برت با منچه دشمني كه نكردي از
 بحكم تو جان در بر است، گو بر گيراگر 

 چرا هميشه مرا داري اينچنني رنجور
 رفيق طره پريشان نشسته بر بالني
 ز روي لطف بگوئيد تا دگر نشود

 ام نميدانم مانده وبكار خويش فر
 بيمن پير خرابات عشق دانستم
 كنون ز شوق طريق دگر نميدانم
 ز قرب غير مگوئيد با من مهجور

 دي، چه خانقاه و چه ديرچو نيست چهرۀ زر
 تو را كه گفت ندانم بيا بگو اي  چرخ
 كسي مباد چو من در غم تو بوقلمون
 يكيست خاصيت زعفران و گريه من

 يدۀ خونبار، هيچ دريائيبغير د
 عالج طوفانمد نسازهزار نوح 

 مگر كه بر لب من شهد ناب كرده گذر
 لم باز عنرب آگني استچو برگ گزبان 

 سر زد از دلم حريفمگر ز شاه نجف 

 كه سر نيست در غم دستار دگر چه رفت
 منقاركه همچو اخگر آتش فشان شد از 
 اقرار مگر كه دوست گذشتست از سر

 هاي نرگس بيمارمامان ز دست ست
 نيازم از گفتار به دور اين يك، بي

 خود بكنار ببني ببني كه چسان ميكشند
 اشاك افكند به كناركه خ چو موج بحر

 بعمر خود نگشوديم ديده بر ديدار
 بيا ببني كه چه گرم است شوق را بازار
 تو چشم من بكن و چشم ازو مگو بردار

 عار كه اي بيرا بگفتم تو  رهزار با
 تو از كجا و گذشنت بجانب گلزار
 تو را به صحبت چنگ و ني و پياله چكار
 كه دشمني بكجا رفت دوستي بكنار

 مت كه نباشي از آن برت صد بارچه گوي
 تو سر بر تن است، گو بردار و گر به امر

 چرا هميشه مرا داري اينچنني بيمار
 شيده از بيماركطبيب دست همان 

 طبيب رنجه، كه ما را گذشت كار از كار
 گره بكار من ز سبحه است يا زنار
 كه دام راه گهي سبحه است و گه زنار

 بصاري بما بنمائيد يا اولواالهر
 حديث مرگ مخوانيد بر سر بيمار
 چو نيست جذبۀ دردي، چه آدمي چه حمار
 كه جور خود همه بر جان عاشقان بگمار

 اد چو من از غم تو بوتيماركسي مبٰ
 بهر ديل كه اثر كرده خندۀ بسيار

 ايم كه باشد هميشه طوفان وار نديده
 گر اختيار گذارم به ديدۀ خونبار

 ده گذاررمگر كه در دل من آفتاب ك
 ۀ تاتارزبان ز بوي خوشم گشته ناف

 مگر گذشت حديثي ز حيدر كرار
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 علي عايل اعال امير كل امير
 تو همچو من به ثناي علي زبان بگشا
 من از عقيدۀ خود بر نميتوانم گشت
 زبان به توبه نگردد چرا كه بگذارد

 اگر ابروش گمان برده هلط نكردغ
 سخن بلند شود ورنه گفتمي با تو
 زمانه كيست مر او را كمينه فرمانرب

 نسبتت كنم بيكيتو خود بگو كه چسان 
 كجا رواست كه بر مسند تو بنشيند
 ز سنگالخ قيامت كجا رود بيرون
 چنان مكن كه چو روباه پيچ و تاب زني

 ن مدحت تو صرف شودهر آن نفس كه در آ
 چو نام دوست مكرر نميشود هرگز
 هميشه تا كه بود غنچه را شكفنت جوي
 بريده باد سر دشمنانت همچون بيد

 وقت جان دادندوار چنانم كه امي
 گفت يي چنني مظهري نيارثنارضي 

 

 ل قسيم جنت و ناروصي احمد مرس
 كه مرحبا شنوي هر دم از در و ديوار

 صدر بار نصيروار هالكم كنند اگر
 شفاعت تو گنه زير بار استغفار
 كه هر كه هر چه ازو خواست داده ايزدوار

 و شب در كاركه كيست در پس اين پرده روز 
 مر او را كمينه خدمتكار سپهر چيست

 جبار اند با كه نسبت تو بسي كرده
 بيخ جهنم ازو بود مردار هسگي ك

 چرا كه اين خر لنگ آبگينه دارد بار
 كار اگر به سگان درش فتد سر و راتو 

 ايم استغفار هزار بار از آن كرده
 اري كنم تكرلهزار بار اگر يا ع
 دار د را بريدنهميشه تا كه بود بي

 شكفته باد رخ دوستانت همچو بهار
 ستان هشت و چهارسپاريم بيكي از آ

 زبان دراز مكن كن بعجز خود اقرار
 
  قصيده

 فروغ شاه صفي گلستان جهانشد از 
 ابر كرده و رخسار كار مهر كف كار

 ريفان به سير خلدا روند حكو چر زين
 جام جهان نماست ضمير منير دوست

 ان از رنگ چهره خواهشرح غم فقير
 اي زير دست كرده زبر دست هر كه هست
 جد بر جد و پدر به پدر پير و پادشاه

 كه هر چه تمنا كند دهي لله هر
 خدا راچه بايد و شايد تو  بخشيده هر

 خواهي كه دمبدم ز خدايت مدد رسد
 ن را درست كناكار شكستگان جه

 ر كس بهر طريقهممنون لطف و مهر تو 
 دعاي تو گويند دمبدمشاه و گدا 

 اي عهد پادشاهي تو عهد هر فقير
 ن چو رام توست بران بر مراد خويشادور

 زحمت كمند بي زخم تازيانه و بي

 خورشيد گو متاب دگر بر جهانيان 
 ديگر چه منت است زمني را به آسمان
 زين رو چرا روند به گلگشت گلستان
 يك يك در او نمايان احوال انس و جان
 درد دل اسيران از نور چهره خوان

 سروران ال كرده سر جملهوي پايمٰ
 هم پادشاه افكن و هم پادشه نشان

 آن  چه حاجت امداد اين و راداد تو 
 تونيز بخشي هر چه بهر كس كه ميتوان

 اي فرمان تا توانامداد ناتوان
 درست ساخت خداوند مهربان كارت

 مشغول شكر و حمد تو هر كس بهر زبان
 ملك و ملك ثناي تو خوانند هر زمان
 واندوران كامراني تو كام نات

 ميدان بگام توست برب گوي از ميان
 گرديده رام توسن گردونت را از آن
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 ب خوش آنگهيرميدان توست مشرق و مغ
 هر گه كه عزم بازي چوگان كني ز شوق
 اي نيك و بد اسير كمند و كمان تو
 هر سو كه رو نهي پي تسخير مملكت

 ان و تيغاكش تير و كمٰزحمت كش بي
 آنجا كه حسن خلق و كرم دلربي كنند

 هنوز نامده بيرون از نيام تتيغ
 از خشم جانستاني و در لطف جانفرا

 ر خصم لشگريد مردي ز دوستان تو
 اي چو سكندر تو بر و بحر هدتعمير كر

 اي آستان دولت تو قبلۀ ملوك
 چه اعتبار راپيش تو خسروان جهان 

 وجالل تو جاه و ان حشمتدر آست
 ه زمنيگلشن به سم مركب تو عرص

 ان مناز به بخت بلند خويشاي آسمٰ
 در فراقتند ان ز دولت اوخلق جهٰ

 از دولت حمايت عدل تو بعد ازين
 نگشوده در زمان توكس لب به الحذر
 گاه سؤال عاجز مسكني بينوا

 نكه هستچشم كج حسود بود كور از آ
 دخواهي كه دست شاه نجف ار كرم كن
 واجب ثناي حمد تو بر كوچك و بزرگ
 يا رب كه دين و دولت و عمرش دراز باد

  

 نكه هست تو برداري از ميا هر ناخوشي
 دلها جهد چو گوي بميدان جهان جهان
 حيران اين كمندم و قربان آن كمان
 فتح و ظفر به پيش دوان همچو ساحران

 اي همه عالم بگو چسان تسخير كرده
 سر سنان سر خود بر عاقل چرا كند
 عدوي تو از ميان برداشته خداي

 تو زهر دشمناني و پا زهر دوستان
 يك از سپاه تو جمعي ز دشمنان

 اي چو سليمان تو انس و جان تسخير كرده
 ستان تو محراب ابروانوي طاق آ

 نمايند اخرتان هكي پيش آفتاب جلو
 جمشيد يا قباد كيند و كيان كيان
 روشن ز خاك مردم تو ديدۀ جهان

 او چو عاشقان ردي هميشه گرد سرگ
 يا رب امان ده او را تا آخر زمان
 بر گله غير گرگ نگيرد كسي شبان

 االمان مكس نا نشينده در اوان تو
 ت بر زبانحرف نه هرگز نگذشتس
 و راستان قائم بر آستان تو پاكان

 وميانرسردار  پامال لشگرت سر
 الزم اداي شكر تو بر پير و بر جوان

 اه و هفته و هر روز و هر زمانهر سال و م

  كوي عشق
 كن گذردر خرابات مجانني

 عادت اينجا ترك رسم و عادت است
 كوي عشق است اين و در وي صد بال
 حضرت عشق است اينجا باش باش
 آسمان اينجا ببوسد آستان

 شود اينجا به آب شيران ۀزهر
 ا براي درد دلجان دهند اينجٰ

 ناالمان اينجا كنند از االما
 نهاده سر به كوه اعقل ازين سود

 كوشش و خواهش در اينجا لنگ و كور

 رسم و آئني دگرتا ببيني  
 ك جان و ترك سررسم، اينجا تر

 در وي صد خطر راه عشق است اين و
 تر اينجا عنان آهسته سر مده

 ا بريزد بال و پرجربئيل اينجٰ
 پا منه اينجا نداري تاب اگر
 سر نهند اينجا براي دردسر

 ز الحذراالحذر اينجا كنند 
 كوه از اين غوغا شده زير و زبر

 كر جا كور وبينش و دانش در آن
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 دارد خرب اينجا ز پا سر نمي
 ا دم از چون و چراكس نزد اينجٰ

 امد مال و جاههيچكار اينجا نيٰ
 جان نربده هر كس اينجا برده جان
 ديده بر دوز از خود و او را ببني
 خود بسوز و هر چه ميخواهي بساز

 ميبايد سه تركفقر  هدر كال
 كس ز كس اينجا نميدارد نشان
 بوالعجب طوريست طور عاشقان

 اشكند و آه در فراق يكدگر
 جز فتوت نيست اينجا ميزبان
 گه جگر بر خوانشان از خون دل
 در هالك افتاده از بهر هالك
 جاي در زندان و دايم در سرور
 جنت و طوبي از ايشان سرفراز
 نشنود در بزم سرمستان كسي

 شوقم در خروش آورده است شور
 تر از گلربگ تر اي بسي نازك

 اي به قد سرو و به رخ خورشيد و ماه
 واله گفتار تو پير و جوان
 سر خوش و شيرين شمايل شوخ و شنگ
 سرو باال، چشم شهال، دلربا
 تلخ گو و ترش ابرو تند خو
 در دل او جاي كردم عاقبت

  

  

 ا ز سرنٰجپا نميدارد خرب اي
 كس نگفت اينجا حديث خير و شر

 ا ندارد زور و زرهيچ بار اينجٰ
 سر نربده هر كس اينجا برده سر

 ان او را نگرخود مبني اندر ميٰ
 خود بباز و هر چه ميخواهي برب
 ترك دين و ترك دنيا ترك سر

 پرسد خرب كس ز كس اينجا نمي
 تر از يكدگر جمله با هم دوست

 شكر در مذاق يكدگر شير و
 جز محبت نيست اينجا ما حضر
 در ربوده همچو گرگ از يكدگر
 كرده خون خود بيگديگر هدر

 دايم در سفر و  نپاي در داما
 دنيي و عقبي از ايشان مفتخر
 جز حديث عاشقي چيز دگر

 كند طبعم عزلخواني دگر مي
 المي زير و زبردر نگاهت عٰ

 تر وي به دل از سنگ سندان سخت
 ديوار و درمست از ديدار تو 

 سركش و زيبا و رعنا، شاخ زر
 گر عشوه ،كج كله، كاكل پريشان

 سخت بازو، سنگدل، بيدادگر
 مهرباني ميكند در سنگ اثر

  

  در بند تقدير
 هيچ كاري نشد به تدبيرم
 با قضا من نه مرد مصلحتم
 چون گريزم ز دست بختِ سياه
 دار محنت شهر را امانت

 خم شد از غم قدم بسان كمان
 نخجيرم از كف و مانده شده

 محنت روزگار گرسنه چشم
 ام به ناشايست بسكه شايسته

 يرمچكنم، مبتالي تقد 
 با قدر، من كه و چه تدبيرم

 قيرمپشۀ پاي مانده در 
 ضمان گيرم غصه دهر را

 بسكه بر سنگ آمده تيرم
 چشم بر نقش پاي نخجيرم
 كرده از جان خويشنت سيرم
 گرب و ترسا كنند تكفيرم
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 در غمش سوختيم و در نگرفت
 اشك و آهم دگر جهان گير است
 در بهاري چنني چه دلتنگم

 اي سازد مطربي كو كه پرده
 با جوانان هميشه بازم عشق
 مرغ و ماهي نميكشم در دام

 تام استخواني از درد گشته
 ر چه هيچ نيمتمول اگ در

 چون شوم زير بار روي زمني
 ت در جواني خوريغم پير

 ام چون مسخر عشقت شده
 از تف دل چو موم بگدازم
 اللّه نه خرابم چنانكه روح

 سر بي شور ننگ مردان است
 تير بر من چه ميكشي چون من
 در هالكم چه ميكني تقصير
 نه چنانست با تو پيوندم
 در چه پيچم گر از تو سرپيچم

 ح هجران اگر كنم، ريزدشر
 تا سحر چون شمع در غمت شام

 بي لبت تلخ كامم از شكر
 گر بخواني ز شوق، ميسوزم
 دامن از من مكش كه در محشر

 و جنون آرد يهمه حيران
 هرگزم دل به هيچ در نگرفت

 درد ميكشد زودم غم بي
 كس نبودي كمچهيچم از هي

 اشك و آهم رضي جهانگير است
  

 ندانم كه چيست تقصيرممي
 شايد ار گوئيم جهان گيرم
 در هوائي چنني چه دلگيرم
 يرمشاهدي كو كه ساغري گ

 هست اين پند ياد از پيرم
 شده ماهي و ماه تسخيرم
 بو كه سازي نشانه تيرم
 در توكل ببني جهان گيرم
 كاسمان اوفتاده در زيرم

 از پيرم اين پند ياد هست
 سخيرمتده است ماه و ماهي ش

 گر ز آهن كنند تصويرم
 بتواند نمود تعميرم
 تا كي اين ننگ را به سر گيرم
 مكشته شصت و دست زهگير
 مي ندانم كه چيست تقصيرم
 كه بريدن توان به شمشيرم
 در كه بندم، دل از تو بر گيرم
 به دل حرف، خون ز تقريرم

 خنت ز سر گيرموسوزم و س
 رخت از حيات دلگيرم بي

 ور براني ز ذوق، ميميرم
 دامنت گيرم از خاك و خيزم

 اد تقريرمگوش كس مشنو
 گر چه هر دم چو شعله در گيرم

 د ميكشد ديرمچه غم ار در
 گر بدي زهد و زرق و تزويرم

 گوئيم جهانگيرم شايد ار
  
  چشم تو

 بسكه بر سر زدم ز فرقت يار
 مشربم ننگ و عشق شور انگيز
 بحر پر شور و ناخدا ناشي
 در خرابات عشق و شور و جنون
 صبح عشق است ساقيا بر خيز

 كارم از دست رفت ودست از كار 
 ناهموار راهمركبم لنگ و 

 دل به دريا همي كني ناچار
 باختم دين و دل، قلندوار

 وز عيش است مطربا بردارر
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 بانگ نوشانوشتا بر آريم
 ما كجا و شكيب ،همه شوريم
 ما كجا و سكون ،مهمه شوقي

 حضوريم ما كجا و شراب بي
 اي كه از عشق دم زني بدروغ
 آنقدر شور نيست در سر تو

 انردخنده زان رو كني چو بيد
 سر به كعبه كجا فرود آري
 كارت از دير و كعبه بر نايد
 تا به هوش خودي نياري گفت
 چند باشي ز غصه بوقلمون
 آسمان و زمني هر چه در اوست

 به اين هر دو پشت پائي بزن
 برو اي خواجه كان متاع نيم
 در ره دوست پوست پوشيدم

 اد نشاناندهيچكس زو نمٰ
 تا بجائي رسيد شور جنون

 ه بصورت دوستمدوست ديدم ه
 خانۀ او زهر كه جستم گفت
 اين به بازي نشسته در خلوت
 يار ما در نيامد از خلوت

 اي نگردانديم هيچگه سبحه
 پر مزن جز در آستانۀ عشق

 اد، مرنجدور اگر نيست بر مر
 اي كه گوئي كه دل ازو بر گير

 سجدۀ صنم نكني اريف صو
 ه خاموشمهمه در ذكر و ما ه

 دوست مرگ بهرت كه صحبت بي
 رضيا كوشش تو بيهوده است

  

 وار تا برقصيم جمله صويف
 همه سوزيم ما كجا و شرار

 ما كجا و كنار ،غرق عشقيم
 ناصبوريم، ما كجا و قرار

 كني آزار خويش را هرزه مي
 دستار راكه پريشان شود تو 

 كت ندادند شوق گريۀ زار
 ت اگر بيابي بارادر خراب

 يارت ار نيست بر در خمار
 سوي الجبار ليس يف الجنتي،

 چند گردي ز غم چو بو تيمار
 همه پامال توست سر بردار

 بشو ازين مردار رادست خود 
 كه فروشنده بر سر بازار
 تا فكنديم هفت پوست چو  پار
 خاطر از هيچ جا نيافت قرار
 كه بر افتاد پردۀ پندار

 ه بصورت يارميار ديدم ه
 ليس يف الدار، غيره ديار

 بازارو ان به كاري روانه در 
 امد از بازاركار ما در نيٰ

 كه نگرديد گرد آن زنار
 سر مزن جز در آستانۀ يار

 دست ماست اين پرگار كه نه در
 گر تواني تو چشم ازو بردار
 خرقه خصمت شود، كمر زنار
 همه تسبيح و ما همه زنار
 يار گور خوشرت كه خلوت بي

  كه نه در دست توست اين افسار
  
  قصيده

 ر زبان رانمچون نام لب تو ب
 شوريدۀ آن لبان ميگونم
 ديوانۀ حرفهاي موزونم
 هر شام ز غم غنچه دلتنگم

 از دست مگس گريخت، نتوانم 
 رۀ پريشانمـــــــآشفته ط

 هاي، پنهانم درماندۀ خنده
 هر صبحدمان چو گل، پريشانم



۴۴ 
 

 ها نه بت نه زنارمهدكدر بت
 درماندۀ آشنا و بيگانه

 نورم ن نميدهداخورشيد جه
 تش طورماز خود پيدا چو آ

 نه جزوه كش جناب آخوندم
 تا چند طپم، نه بلبلم آخر
 هرگز نشوم به كام دل روشن

 ه آنكه، شخص ادراكمجرمم هم
 از خاطر شادمان، پراكنده
 حل دو هزار مشكلم، اما

 ام و محزونم يعقوب نبوده
 اشكم شده سرخ، ابر خونبارم
 هر خيره سري نه در خور جنگم
 در الف و گزاف، رو به پيرم

 بگريزد از وحشت من چو ديو
 با هيج كسي نباشدم الفت

 جسمي بودم نبود چو جان بي
 دل كشم آهي بر ياد تو چون ز

 زبان سخن سازم كه بي هر چند
 ريام يابند در حلقه عشق، بي

 ان نگنجدم در سركام دو جهٰ
 او در ظلمات و من به نور اندر

 دگر دم هر كو هرگز نروم
 بگذارم جان كه تن شود فربه

 انيان راممهر چند كه با جهٰ
 فرهاد دگر، درين بن غارم
 ديوانه و عاقل و سخن سنجم

 حقيقت خود را من فاش كنم
 من شخص نيم شرارم از شرقي

  

 در معبدها، نه دين، نه ايمانم
 مسلمانم شرمندۀ كافر و

 بر روز سياه خويش حيرانم
 در خود پنهان چو گنج ويرانم

 اب سلطانمنه بوس زن رك
 مرغ بريانم هتا كي سوزم، ن

 گوئي كه چراغ تيره روزانم
 آنكه، عني عرفانم هعيبم هم

 مجموعۀ خاطر پريشانم
 در چارۀ كار خويش حيرانم
 يوسف نيم و مقيم زندانم
 خونم شده خشك، شاخ مرجانم
 هر مرده ديل نه مرد ميدانم
 در روز مصاف شير غرانم

 ار انسانمشم در آنم كه
 ، كه وحشي بيابانمگوئي تو

 جانم دور از تو ببني كه جسم بي
 در تيره شبان چو ماه تابانم
 هر چند كه بي زبان سخن دانم
 زنهار مگوي من سخن دانم
 هر چند كه مفلس پريشانم
 من داغ درون آب حيوانم
 در گردش روزگار حيرانم
 شرمم بادا كه ننگ مردانم

 نه ز من، نه من ز ايشانم ،ايشان
 ابانمدرين بيٰ مجنون دگر

 گو و نادانم عالمه و هرزه
 هر كس هر چيز گويدم آنم

 جانم نيم رضي، كه بيمن جسم 
  

 



۴۵ 
 

  مثنوي گوهر عشق
  

 غم الهي الهي سوختم بي
 چه اشك، اشكي كه چون ريزد ز مژگان
 چه آه آهي كه چون از دل زند سر

 گران است عشق بر جان بس دل بي
 تو را خلد و مرا باغ و چمن عشق

 شق از هر چه برتر ميتوان شدز ع
 اگر يزدان پاك از الت عشق است
 نداند عقل راه خانۀ عشق
 خراب عشق آباد ي ندارد
 نداند دوست از دشمن گل از خار

 الم گر كنم يادز لذتهاي عٰ
 غم جز آتشامبادا مرهم د

  

  
 كرامت كن نم اشكي و آهي
 شود دامان ازو رشك گلستان
 بسوزاند دل ياقوت احمر،

 شور مشتي استخوان است بيسر 
 تو را حور و مرا گور و كفن عشق
 خدا گر نه، پيمرب ميتوان شد
 جهان را قاضي الحاجات عشق است
 كه عقل كل بود ديوانۀ عشق
 بد و نيك و غم و شادي ندارد
 برش يكسان بود تسبيح و زنار
 بجز خون جگر چشمم مبناد

 الم گر ديل خوشرضي خواهي بعٰ
  

  



۴۶ 
 

 رباعيات
 آ باز آ، چو روح در تن باز آ باز

 اي دور از من گفتي كه چسان تو زنده
 چون جان به بدن، چو گل بگلشن باز آ 

 ام به مردن باز آ دور از تو فتاده
  

  

 اي مادر زادر دين حق ار نبوده
 بشناخت تو را هر آنكه دور از من ديد

 اين چشم ببند و چشم ديگر بگشا 
 ه نماچون قبله كه پيدا شود از قبل

  

  

 شوخي كه تمام پاي بستم او را
 گفتا مرپستيد بغير از من كس

  

 بي منت جام و باده مستم او را 
 جز او نه كسي تا كه پرستم او را

  

  

 از بس در سر هواي آن دوست مرا
 كند ز دشمن فرقم چون دوست نمي

 روي دل از آنجهت بهر سوست مرا 
 دشمن كه نكرد فرق از دوست مرا

  

  

 بحسن ديده در ساز مرااي عشق
  دل گيرم از آب زندگاني، دلگير

 عيبم همه سر بسر، هرن ساز مرا 
 لب تشنه بخوناب جگر ساز مرا

  

 رفتم بر آن نگار سيمني غبغب
 روئي چو قمر،زلف چو عقرب بنمود

 روم اي مه امشب گفتم بسفر مي 
 يعني كه مرو هست قمر در عقرب

  

 تام از غم نگرفهر گز دل خو نگشته
  كس يار نشد به ما كه اغيار نگشت

 راه و روش مردم عالم نگرفت 
 كس مار نشد كه او ز مارم نگرفت

  

 اي گشته تو را صفات، مانع از ذات
 چندم پرسي كز چه جهت روزي توست

 از ذات فرو نمان به اميد صفات 
 با آنكه خداست رازق از كل جهات

  

 انها بگذشتآهم ز فراز آسمٰ
 سازيت برخيزم گفتي كه به كار

 اشكم ز محيط هفت دريا بگذشت 
 بنشني بنشني كه كار از اينها بگذشت

  

 سر كردۀ اهل دانش و ديد اينست
 خورشيد هزار طعنه دارد با بدر

  

 شايسته تخت و تاج جمشيد اين است 
 بدري كه زند طعنه بخورشيد اين است
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 از كوتهي، ار عمر درازت هوس است
 شرمياي االغ تا كي  خر تيرۀ

  

 جاويد اگر شوي همان يك نفس است 
 اي مزبله تا چند بس است درماندۀ

  

  

 بي عشق مباش اگر چه محض سخن است
 در قيد فنا مباش كازادي تو

  

 بي درد مزي اگر چه درد بدن است 
 از نيستي و نيست، مجرد شدن است

  

 آن رند كه در عالم دل آگاه است
 اي آنكه به دل تو را غم جانكاه است

 از دامن او دست فلك كوتاه  است 
 از ما تا تو هزار فرسخ راه است

  

  

 با درويشان كرب خود انديش بد است
 از بسكه بدم بخويش، از خوبي خويش

 با خويش بدست آنكه به درويش بد است 
  با من خوب است آنكه بدرويش بد است

  

 يك حرف مگو اگر هزارت سخن است
 چ،بگذر ز دو كون وهيچ در هيچ مپي

  

 از خود مشنو اگر چه در عدن است 
 بر خويش مپيچ اگر چه بار كفن است

  

 اي دل شادي به سوز ماتم اين است
 دوزخ به مكافات تو درمانده و تو

  

 الم غمي، غم اين استبيگانه ٰع 
 جنت طلبي برو جهنم اين است

  

  

 ما را غم دي و محنت فردا نيست
 يكدم فرصت به هر دو عالم ندهيم

 چه خوريم غم كه پا بر جا نيستآن را 
 كم فرصتي ار كند فلك با ما نيست

  

  

 اي آن تو را بسي غم تنباكوست
 اوقات تمام تيره و تلخ گذشت

  

 خوش باش كه هر خار و خسي تنباكوست 
 گويا همه عمرت، نفسي تنباكوست

  

  

 در عشق اگر جان بدهي، جان آنست
 گر در ره او دل تو دارد دردي

  

 سامان، سر و سامان آنست اي بي سر و 
 آن درد نگهدار كه درمان آنست

  

  

 آنكو به زبان خلق جز عيب نداشت
 من زندۀ عقل را فشردم صد بار

  

 او هيچ خرب ز عالم غيب نداشت 
 چيزي بجز آن واهمه در جيب نداشت

  



۴۸ 
 

 اين وادي عشق طرفه شورستاني است
 هر دل كه در او مهر بتي چهره فروخت

 خوش حضورستاني استغافل منشني كه  
 هر جا برود، چراغ گورستاني است

  

  

 هر دل كه رهني تن بود او دل نيست
 راهي نبود كه او بمنزل نرسد

  

 در عالم دل خرب ز آب و گل نيست 
 جز راه محبت، كه در او منزل نيست

  

 عشق است كه بي زلزله وغلغله نيست
 اين راه نرفت هر كه سر در ننهاد

  

 جاي گله نيست گر ره نربي بجان 
 گويا كه در اين قافله سر قافله نيست

  

  

 در عشق حكايت غم انگيز نيست
 گفتم شايد جز او ببينم چيزي

  

 افسانه مصر و شام و تربيزي نيست 
 چون ديدم من بغير او چيزي نيست

  

 از ذرۀ سرگشته، قرار تو كجاست
  در آمدن و بودن و رفنت مجبور

 توي مشت غبار، اعتبار تو كجاس 
 اي عاجز مضطر، اختيار تو كجاست

  

 اين دار فنا بلند از پستي ما است
 ام تا هستم گفتم چه گناه كرده

  

 وين سختي ناتمام از هستي ما است 
 يا رب چه گناه بدتر از هستي ما است

  

 عرق از برگ گل انگيختنش را نگريد
 بخدا گر دهنش، هيچ تواند كس ديد

  

 يدآب و آتش بهم آميختنش را نگر 
 يا اگر ديد توان، پس ذقنش را نگريد

  

 در باز بروي دلم از ناز نميكرد
 با غير اگر صحبت او گرم نميبود

 هر چند كه در ميزدم، آواز نميكرد 
 دل در بر من بيهده پرواز نميكرد

  

  

 بر كف چه نهم سبحه كه زنارم شد
 عقلم ننمود چاره و عشق بسوخت

 در بر چه كنم خرقه كه سربارم شد 
 از پيش نرفت كاري و كارم شد

  

  

 عاشق به گدائي نه شهي ميخواهد
 عاشق بمثل اگر چه روح القدس است

 نه الغري و نه فربهي ميخواهد 
 خود را از ننگ خود تهي ميخواهد،
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 ناصح چكني زبانم از پندم مبند
 گر چشم ز روي او تواني برداشت

 يكبار بيا ببني در آن سرو بلند 
 ش توانم بر كندمن نيز دل از غم

  

 آنانكه علم به عالم تجريدند
 ناكشته، تر و خشك جهان را كشتند

 عالمۀ دانشند و عني ديدند 
 ناديده بد و نيك جهان را ديدند

  

 در صومعه و مدرسه ديار نبود
  بودند همه لنگر آن عالم ليك

 در هر دو جهان واقف اسرار نبود 
 از عالم دل كسي خربدار نبود

  

  

 دل چو زنگ اغيار زدودز آئينۀ
 ايم در قيد فنا چون اهل زمان نه

  

 نه جامه سفيد ساز و نه خرقه كبود 
 ما فاني مطلقيم در عني وجود

  

  

 مجنون كه تمام محو ليلي نشود
 گفتي كه به عشق دل تسلي گردد

 شايستۀ انوار تجلي نشود 
 عشق آن باشد كه دل تسلي نشود

  

 يك جرعه هر آنكه از مي ما نو شد
 ما صاف دالن كينه نداريم ز مهر

  

 الم پوشدعيب و هرن تمام ٰع 
 خون در دل ما ز مهر دشمن، جوشد

  

 گاهيم چو مرده در كفن ميسازد
 ميسوخت مرا اگر نميسوخت دلم

 گاهي از من، هزار من ميسازد 
 سازد اين ميسوزد كه او بمن مي

  

 گه مجنونم به دشت و كو ميسازد
 تگيگويند كه نيكو نبود ساخ

  

 سازد گه معقولم به گفتگو مي 
 بس از چه نكوست آنچه او ميسازد

  

 اي رتبۀ تاج و تخت را كرده بلند
 شاهست سوار گشته بر اسب سمند

 وي گردن سركشانت در خم كمند 
 يا كرده طلوع آفتاب از الوند

  
  

 خاكم كه به هيچ كس گذارم نبود
 بادم كه به هيچ جا قرارم نبود

  

 كس مدارم نبود آبم كه به هيچ 
 نارم كه ز سوخنت كنارم نبود
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 هر چيز كه پرتوي بتو در تابد
 زنهار بجز در خرابات مكوب

 انديشه مكن كه نيك باشد يا بد 
 كانجاست كه هر كه هر چه خواهد يابد

  

  

 اين خلق جهان به يكدگر كينه ورند
 همچون دو سگ گرسنه از بهر شكم

 خربند گويا كه ز مرگ خويشنت بي 
 از روي حسد بيكدگر مينگرند

  

  

 دل جز بغمش، بهر چه در ساخته بود
 عشقم بسر ار سايه نينداخته بود

  

 خود را ز حضور دور انداخته بود 
 عقلم ز براي هيچ در باخته بود

  

  

 تا در ره عشق پاي از سر نشود
 تا آينه از آه منور نشود

  

 ايمان با كفر ما برابر نشود 
 ن در نشودبر روي كسي گشاده اي

  

  

 از خواري شاگرد و ز فخر استاد
 ز استاد بگشوم آمد اينحرف آزاد

 صد چاك به جيب هستيم پيش افتاد 
 فرياد زدانش و ز ناداني داد

  

  

 تا گلگون اشك و چهره كاهي نشود
  سالك كه ز سر خويش واقف گردد

 دل مشرق انوار الهي نشود 
 او عارف اسرار  كماهي نشود

  

 رگ كاهي پي شدحسن عملم ز ب
 از عمر حضر نشد جز اينم معلوم

  

 راه ازلم ز برق آهي طي شد 
 كي صبح بهر شادماني دي شد

  

 در گوش هر آنكه اين صدا بنشيند
 از بوي گلي مرغ دلم از جا شد

  

 مشكل كه در اين طلب ز پا بنشيند 
 اكنون حيرانست كجا بنشيند

  

  

 گو ميسازدعشقم مجنون و هرزه
 عقل و عشقم صحبت گرم است ميان

 عقلم مفتي شهر او ميسازد 
 ميسوزد اين مرا كه او ميسازد

  

 تا چند دال تيره و تارت دارند
 مانندۀ دزدي كه كشندش بردار

 حيرانم من، بهر چكارت دارند 
 سر گشته درين پاي چو نارت دارند

  



۵۱ 
 

 تا چند رضي به گير و دارت دارند
 بر خيز رضي سنگ گراني موقوف

 ان چو نوبهارت دارندگيرم بخز 
 كاينده و رفته انتظارت دارند

  

  

 ما را سر و برگ خويش و بيگانه نماند
 ديوانه شدم در غم ويرانۀ خويش

  

 ا بغير افسانه نماندزان افسونهٰ 
 افسوس كه ويرانه به ديوانه نماند

  

 صد شكر كه يادت همه از يادم برد
 گفتم كه دمي گريه كنم آهم سوخت

 وم ز بنيادم بردوين هستي موه 
  رفتم كه دمي آه كشم بادم برد

  

 در وادي معرفت نه گير است و نه دار
 رفتم كه زمعرفت زنم دم، گفتا

  

 ادند سواركانجا همه بر هيچ نٰه 
 دريا به دهان سگ مگردان مردار

  

 اي آنكه ز عشق تو مرا نيست قرار
 بر هر بد و نيك پرتو انداز چو مهر

 ر مسپارزين بيش بدست غصه خاط 
 بر ناخوش و خوش گذر تو چون باد بهار

  

 تا كي ز جفاي چرخ باشم من زار
 چشمم بيدار بعكس بختم ايكاش

 جان خسته و دل شكسته خاطر افكار 
 بختم بودي بجاي چشمم بيدار

  

  

 فرياد كه سبحه در كفم شد زنار
 گفتم كه بهيچ كار هرگز نايم

  

 افسوس كه يار عاقبت شد اغيار 
 دكه او نباشد در كارچيزي نبو

  

  

 چون سيل كه آخر بنشيند ز خروش
  گفتم بگوش آنچه نبينند به چشم

 در مجلس اهل حال گشتيم خموش 
 ديديم بچشم آنچه نبينند به گوش

  

  

 گشتيم همه روي زمني را بچراغ
  داغ از فرح آباد چنانست جنان

 مثل فرح آباد ندادند سراغ 
 ز اشرف فرح آباد چنان باشد داغ

  

 ميزند مرغ دلم پر به هواي اشرف
 گويند بهشت، ليك تا ديد صفاش

 چونكه فردوس نباشد به صفاي اشرف 
 از شرم فكند سر بپاي اشرف

  

  



۵۲ 
 

 من خلد ندانم به صفاي اشرف
 زين پيش هواي جنتم در سر بود

 فردوس نباشد به صفاي اشرف 
 زين پس سر ما و خاك پاي اشرف

  

 كهر دل كه درين زمانه درويش تر
 ام يل مع الله يابيخواهي كه مقٰ

  

 از نيش زبان ناكسان، ريش ترك 
  گامي بنه از من و توئي پيشرتك

  

 تا چند زماني و مكاني باشيم
 ريخت آن روز كه آب زندگاني مي

 وامانده ز پاي كارواني باشيم 
 مي خواست و بال زندگاني باشيم

  

 با سبحه به چپ و راست ساغر گيريم
 ناخوش و خوش در گذريمچون باد به هر 

 وز ننگ ريا دين قلندر گيريم 
 چون شعله بهر خار  خسي درگيريم

  

 ما ديدن عيش تو مدام انگاريم
 ما آب خضر بي تو حرام انگاريم

 زهر غم تو لذت كام انگاريم 
 يا زلف و رخ تو، صبح و شام انگاريم

  

 هر چند كه پوشيده ترم، عورترم
 حيرتسبحان اللّه در آن جمال از 

 ترم، دورترم هر چند كه نزديك 
 ترم، كورترم هر چند كه بيننده

  

  

 آني كه به فكر در نيائي چكنم؟
 ني غلطم فكر چه و ذكر  كدام ني

 ائي چكنماز فكر به ذكر در نيٰ 
 ائي چكنماين معني گو، اگر نيٰ

  

  

 چون نام لب تو سرو چاالك بريم
 داديم بباد بر تمناي تو عُمر

  

 
  

 آب زندگي پاك بريم رنگ از رخ
 مگذار  كه حسرت تو بر خاك بريم

  

 ريا ميرقصيمزاهد مستيم و بي
 يكذره چو از هواي او خايل نيست

 نه چون تو به تسبيح و ردا ميرقصيم 
 چون ذره شديم ودر هوا ميرقصيم

  

   
 

 

 تا كي غم طيلسان و اطلس بخوريم
 رنگي را روشن ديديم روي بي

  

 س بخوريمبازيم، كجا طعمه كرك 
 ديگر به چه رنگ، بازي از  كس بخوريم

  



۵۳ 
 

 تا چند بساط شادي و غم گيريم
 كو زلف مشوشي كه در هم پاشيم

 راه و روش مردم عالم گيريم 
 كو شعلۀ آتشي كه در هم گيريم

  

 چون شعله به هيچ همدمي دم نزديم
 داغ دل خود به هيچكس ننموديم

  

 الم نزديمكز سوز دل آتشي به عٰ 
 روزگار بر هم نزديم كارايش

  

  

 چون اهل ريا چو ربنا در گيريم
 گاهي دم خود بسالها، دربازيم

  

 درويشي ما بسي كه ساغر گيريم 
 گاهي به دمي ملك سكندر گيريم

  

 صد شكر كه آشفته سر و دستارم
 حاصل كه رسيده تا بجائي كارم

 بر گشته ز دوست خلوت و بازارم 
 كزياد رود اگر بيادش آرم

  

  

 ايمناب گالبيم، گل آلود نهما 
 ايم با اينهمه بود، غير نابود نه

 ايميا همچو چراغ تيره در دود نه 
 ايم در عني وجود هيچ موجود نه

  

  

 است خلوت و بازارميك كوچه شده
 يك ره گشتيم با دو عالم زان رو

  

 است اندك و بسيارم يكسان گشته 
 يكرنگ شده است سبحه و زنارم

  

 ه عاشقي افرازمبر سر چو كال
 يكذره غم درون، برون ار فكنم

ـٰ   ا تمام بازي سازمسر بازيه
 اي جهان تمام، شادي سازمغمهـٰ

  

 اي يافته هر چه خواسته از يزدان
  ان، مير در گاه تو رااي آنكه ز شٰ

 اسكندر و مهدي و سليمان زمان 
 قيصر، قيصر خواند و خاقان، خاقان

  

 ربانخصد شكر  كه نيستم من از بي
 ان بر مندانشمندان تمام گريٰ

  

 گه مست ز وصلم و گهي از هجران 
 خندان من ديوانه به دانشمندان

  

  

 ني در غم فرزند و زن و خويشم من
  رفتم كه حساب خود كنم هيچ نبود

 ني خويش به قيد مذهب و كيشم من 
 شايد اگر از  هيچ نينديشم من

  

  



۵۴ 
 

 اي تخت تجمل تو بر عليني
 ه راه پيشت باشدنه راه پس و ن

 افتاده ز جاي آنچنان، جاي چنني 
  بگذار ز خجلت و فرو شو بزمني

  

 آنانكه جمال غيب ديدند همه
 يك حرف ز مدعا نگفتند بكس

 رفتند و به عيش آرميدند همه 
 با آنگه به مدعي رسيدند همه

  

 ليلي خواهي به تربت مجنون شو
 معرفتي گفتي كه برون شوم بي

  

 لجه جيحون شولؤلؤ خواهي به  
 با خود چه شوي، برو ز خود بيرون شو

  

 اي پادشه مملكت آگاهي
  باختم رسل چسان رسالت شد ختم

 در زير نگني تو را، ز مه تا ماهي 
  ختم است چنان، بحضرت تو شاهي

  

 تا در ره دوست سر ز پا ميداني
 در عالم آشنائي اي بيگانه

  

 نه مبدأ خود، نه منتها ميداني 
 ز آشنا ميدانيتا بيگانه 

  

  

 تا جانب دوست رو ز هر سو نكني
 چون جانب دوست رو نهي هر جا هست

 از گلنب تحقيق گلي بو نكني 
 ز نهار بجانب دگر رو نكني

  

 گر بوئي از آن زلف معنرب يابي
 از خجلت دانائي خود آب شوي

 مشكل كه دگر پاي خود از سر يابي 
 گر لذت ناداني ما دريابي

  

  

 مدرسه گشتيم بسيدر صومعه و
 رندي ز كجا و زهد و سالوس كجا

 در دهر نبود، هيچ فريادرسي 
 دين و دنيا بهم نديده است كسي

  

 ايصد حيف ايدل كه مرد ديدار نه
 قانع به هميني كه دو چشمت باز است

 اي واقف به تجليات اسرار نه 
 اي خرگوش صفت، و ليك بيدار نه

  

  

 يااي آنكه ز نام خود بتنگ آمده
 عارت بادا كه ننگ، دارد ز تو عار

 اي يك گام نرفته سر به سنگ آمده 
 اي عارت بادا كه ننگ ننگ آمده

  

  



۵۵ 
 

 عُمرم همه صرف شد در اين خونخواري
 يك نام مقدست اگر قهار است

  

 تا در صف محشرم چه بر سر آري 
 در لطف هزار نام ديگر داري

  

  

 اي آنكه نباشدم بتو دسرتسي
 مچو من هيچكسيوصل تو كجا و ه

 ارم از دل نفسيبي ياد تو بر نيـٰ 
 ايد از هر مگسيروح القدسي نيـٰ

  

 اي معذوريدر مهد هوي غنوده
 دل زين عالم نميتواني بر كند

  

 اي معذوري ديده نه چو ما گشوده 
 اي معذوري در عالم دل نبوده

  

  

 تا دست به سبحه ميزني زناري
 ديريست كه در طواف بيت اللهي

 وي به دوست مسكيني ديداريتا ر 
 غيري تا در توهم اغياري

  

  

 اي آنكه هميشه مست جام هوسي
 نوشي خون از چه زني نيش به دل

 ائي نرسيبي رنج درين راه بجـٰ 
 ان از مگسيكم نتوان بود در جهـٰ

  

 اي آنكه به دل تخم امل را كشتي
 اي از نام و نشانت بر جاست تا ذره

 هي هشتيبگذر ز همه كه خود بخوا 
 آويختي و سوختي و برگشتي

  

  

 ايتا در غم نوشيدني و خوردني
 تا كي خور و خواب زندگاني داري

 اي ان كه جان بردنيهرگز مرب اين گمـٰ 
 اي اين است اگر زندگيت مردني

  

  

  

 از دوري راه تا بكي آه كني
 يا رب چه شود كه بر سر هستي خود

 منزل نشناسي و همني آه كني 
 ي و قصه كوتاه كنييك گام نه

  

 لعل ميگون و چشم فتان داري
 از بسكه بحسن ناز و طوفان داري

  

 كاكل آشفته، مو پريشان داري 
 هر سو هر دم هزار قربان داري

  

 تا كي ز جهان پرگزند انديشي
 اين كز تو توان ستد همني كالبد است

 تا چند ز جان مستمند انديشي 
 در مزبله گو مباش چند انديشي



۵۶ 
 

  قطعات و غزليات ناتمامم
 فلك دگر نتواند گشود كار مرا
 چه طرف بندم ازين آسمان كه همچون خود
 اگر فراق اگر وصل دوزخي دارم

  

 اي نتوانـــد كشيد بار مراكرشمه 
 نهاده است به سرگشتــــگي مـــدار مرا
 بيا ببني چـــه بهشت است روزگــــار مرا

  

 رود از رفتنت فرزانه از هوش
 نيا كام ما حاصل نگرددز د

 چو شوري نيست چه پائي و چه سر
  

 شود از ديدنت ديوانه عاقل 
 كه كام ما ز ناكامي است حاصل
 چو عشقي نيست چه سنگي و چه دل

  

 هم آغوش كه شد يا رب كه امشب
 ز بوي مشك من مدهوش گشتم

  

 خجالت ميرتاود از نگاهش 
 نهادم سر چو اندر خاك راهش

  

 مشك رنگشدلم را برد زلف
 ز دل شد نام من آلودۀ ننگ

  

 چه چاره تا برون آرم ز چنگش 
 كه نه دل باد و نه نام و ننگش

  

  

 شدم صيدي كه نتوان زد تغافل
 بال گردان آن صياد گردم

  

 به صيادي كه داند زخم كاري است 
 دانه درين دامم فكنده است كه بي

  

  

 ما بهر هالك خود هالكيم
 عني عشقيم و آن حسنيم
  تادست بهم دهيم خشتيم

 ز آاليش آب و خاك، پاكيم 
 روح محضيم و جان پاكيم
 تا چشم بهم نهيم خاكيم

  

  

 ايدر قتل من بغير نهان يار بوده
 امسال بوي سنبلم آشفته ميكند

  

 اي من غافل از فريب و تو در كار بوده 
 اي در هر گل زمني كه در او خار بوده

  

  

 چه افسون با من ديوانه كردي
 ها گشت ز بوي مشك نتوان كوچه

 كه از هر آشنـــا بيگانه كردي 
 مگر زلف معنــــرب شـــانه كردي

  

  

 نميگويم بگاه جلوه كردن
 جهاني غمزه سر در جان من داد

 اش برد دلم چشم و لبش با غمزه 
 اش برد ه نميدانم كدامني عشو

  

  

 بر نيم نفس من چه بگريم چه بخندم  جز نيم نفس نيست غم و شادي عالم



۵۷ 
 

 جلوه هالكمگو سرو برافراز كه از
  

 گو چهره برافروز كه بر شعله سپندم
  

  

 سايۀ سرو بلندت از سر من كم مباد
 ام مهر گو هرگز متاب از روزن ويرانه

 كو خالصم از غم شبهاي هجران كرده است 
  ام خورشيد رخشان كرده است دردي ميخانه

  

 محبت كرد آخر با منش رام
 محبت را اثر نيست مگو ديگر

 الهي من بقربان محبت 
 رضي جان تو و جان محبت

  

 ز هر در ميروي مطلب مهياست
 ز غرقاب جهان آسوده گردي

  

 عجب بابيست اين باب محبت 
 اگر افتي به گرداب محبّت

  

  

 هاي ما بحلگر نسازي كرده
  دم مزن از دوري و خونم بريز

 واي ما و واي جان و واي دل 
 به از زنده خجلمرگ بسپاري 

  

 چون بادگري سر نكند راه عدم را
 بگرفته همه اهل جهان را غم راحت

 داد است بگوئيد عرب را و عجم را 
  يا رب كه نگيرند ز ما راحت غم را

  

 بسوختيم به برق طلب سراپا را
 مگر صبا ز سر زلف او گره بگشود

 نشان نشان ما را كسي نداند از آن بي 
 ت كوه و صحرا راكه بوي مشك گرفت اس

  

 بغير راز دل در صحبت دشمن نميريزد
 بجان دوستان بگمار در دل گر غمي داري

 غمي در دل اگر دارد چرا بر من نميريزد 
 كه كس اين باده در پيمانه دشمن نميريزد

  

 داند آنكس كه ز ديدار تو بر خوردار است
 عمر اگر خوش گذرد زندگي خضر كم است

 ر در و ديوار استكه خرابات و حرم غي 
  ور به تلخي گذرد نيم نفس بسيار است

  

 نه اشكم داشت تاثيري نه آهم
 فكنده بر سر آفاق سايه

  

 ز هر سو نااميدي بسته راهم 
 چو چرت سنجري بخت سياهم

  

  

 هرگز نگرفتيم بخوبان سر راهي
 اي دل چو سرا پاي وجودت همه شد يار

 وز جذب نظر وانكشيديم نگاهي 
 نم دگر از يار چه خواهيمن هيچ ندا

  



۵۸ 
 

 
  مفردات

 مرگي نويد مرگ دگر ميدهد مرا  هجرت ز وصل غير خرب ميدهد مرا
  

  

 كه بي او زيسنت كم مردني نيست  از آن هجران كند با من مدارا
  

  

 اين جادۀ روشن ره ميخانه نباشد  فيض عجبي يافتم از صبح ببينيد
  

  

 ين دو سلسله بيرون نميشودخوبي از  زلفش بخط سرپد رضي عهد دلربي
  

  

 سنگني دال بيك نگهم ميتوان خريد  زلفش به بسرت مرگ از تغافلت
  

  

 گر بچنگم فتد از چرخ گريبان و سري  دامن هر دو جهان از كف غم برهانم
  

  

 هيچ جا بند نه و در همه جا بند شدم  قيد و اطالق دلم سوخت ندانم چكنم
  

  

 اي حيف و صد حيف از آن عمر كه در باخته  ايتهجز غم عشق بهر چيز كه در ساخ
  

  

 آيد با خرب باش كه آواز پري مي  اي كبوتر تو كه سر پنجۀ شاهينت نيست
  

  

  


