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  يمثنو دفتر ششم
  

 ن  ُکرد یحس  ، توسط"کالله خاور"سخه ح از نیپ و تصحیتا
 www.sufism.ir یتساط وست ديبنه صفح

 .دیر گزارش دهیت زید آنرا به سایافتی یلطفا ً اگر اشتباه
 :دیکن یر کپیت زید از سایتوانیرا م یاصل يلهایفا

www.guidinglights.org  
  
  

  مقدمه دفتر ششم. 1
  ین، بسیات دل، حسام الدیح يا

  يگشت از جذبِ چو تو عالمه ا
  کشمیت میش کش بهر رضایپ
  يمعنو يا ،آرمت یش کش میپ

حفیه  زشش جهت را  نور دن شش ص  
  ستیعشق را با پنج و با شش کار ن

  رسد يما بعد دستوریبو که ف
  کتریکآن بود نزد یانیببا 

  ستیانباز ن راز، جز با راز دان 
  ک  دعوت وارد است از کردگاریل

  نمودینوح  ُنه صد سال دعوت م
  ؟دیچ از گفتن عنان واپس کشیه

  سگان يزآنکه از بانگ و عالال
  سگ يا شب مهتاب، از غوغای

  مه فشاند نور و سگ عوعو کند
  داده قضا یرا خدمت یهر کس

  سگ آن بانگ سقم چونکه نگذارد
  افزون کند یچونکه سرکه، سرکگ

  نیهمچون انگب ،سرکه، لطف ،قهر
  ن گر زآنکه کم باشد ز خلیانگب

  ختندیریسرکه ها م يقوم  بر و
  قند او را بد مدد از بحر ِ جود

   یجوشد به قسم ِ سادس یل میم  
   ينامه ا یدر جهان گردان  حسام

 قسم ِ ششم يدر تمام مثنو

   يقسم ِ سادس، در تمام مثنو
  ؟طفیطوف حوله من لم ی یک

  ست یار نیجذبِ  مقصد او جز که 
  ، گفته شودیگفتن يرازها

  ق ِ مستتریات دقین کنایز
  ست یراز اندر گوش ِ منکر  راز ن

  ؟او را چه کار ،با قبول و ناقبول
  فزودیدم به دم  انکار ِ قومش م

  ؟دیخز یچ اندر غار ِ خاموشیه
  ؟کاروان  یچ واگردد ز راهیه

  ؟ر  تگیسست گردد بدر را در س
  تندیبر خلقت خود م یهر کس

  در خور ِ آن گوهرش، در ابتال
   ؟هلم یران خود را کیمن مهم، س

  بود یافزون پس شکر را واجب 
  ن ین دو باشد اصل ِ هر اسکنجبیکا

  د خلل ین آیاندر آن اسکنجب
  خت قندیریا فزون مینوح را  در

  فزودیپس ز سرکۀ اهل ِ عالم م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.sufism.ir
http://www.guidinglights.org
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  یواحد کااللف  که بود؟ آن ول
  بود یا در او راهیخم  که از در
  اها همهیا، که دریخاصه آن در

  ن شرم و  خجلینشان تلخ زشد دها
  ن جهان  با آن جهانیدر قران ِ ا

  ن عبارت تنگ و قاصر رتبت استیا
  زاغ در رز نعرة زاغان زند

  ک را جدایدار است هر یپس خر
  آتش است ينقل ِ خارستان غذا

  ش ِ ما رسوا بودیپ يدیگر پل
  ها کنندیدین پلیدان ایگر پل
  پر شود از خار و خس یور جهان

  کنندیماران  زهر افشان مگر چه 
  نحلها  بر کوه و کندو و شجر

  کنندیم يزهرها هر چند زهر
  ين جهان جنگ است چون  ُکلّ بنگریا

  پرّد به چپ یذره هم یکیآن 
  گر نگونیباال و  آن د يذره ا

  هست از جنگ نهان یجنگ فعل
  کاو محو شد در آفتاب  يذره ا

  چون ز ذره محو شد نفس و نفس
  جنبش ِ طبع و سکون يورفت از 

  میما به بحر ِ نور خود راجع شد
  مانده ز غول يدر فروع راه، ا

  نیجنگ ما و صلح ِ ما در نور ِ ع
  ، جنگ قولی، جنگ طبعیجنگ فعل

  بود ین جنگ قائم مین جهان  زیا
  ستیچار عنصر، چار استون قو

  اشکنندة آن دگر  یهر ستون
  خلق بر اضداد بود يپس بنا

 کدگریهست احوالت خالف  
  یزنیچونکه هر دم راه خود را م

   یبلکه صد قرن است آن عبد العل  
  حونها زانو زندیش ِ او  جیپ

  دند آن مثال و دمدمه یچون شن
  ن شد نام ِ اعظم با اقل یکه قر

  گردد جهان ین جهان  از شرم میا
  ؟ور نه خس را با اخص چه نسبت است

  ؟کم  ُکند یوش کبلبل از آواز خ
 ل اهللا ما یدر مزادشاءیفْع  

  ُگل  قوت دماغ ِ سر خوش است   يبو
  خوك و سگ را شکـّر و حلوا بود

  تنند یآبها بر پاك کردن م
 ک نفسیمحوش کند در  یآتش

  کنندیشان میور چه تلخانمان پر
  نهند از شهد  انبار ِ شکریم

  کنندیاقاتشان بر میزودتر  تر
   ين  با کافریهمچو دذره با ذره  
  ن  اندر طلب یمی يو آن دگر سو

  ن اندر رکون یشان ببیجنگ فعل
  ن تخالف، آن تخالف را بدان یز

  رون شد از وصف و حساب یجنگ او ب
  د است و بس یجنگش اکنون  جنگ خورش

   "ه راجعونیِإنّا إِلَ"از چه؟ از 
  م یو از رضاع اصل  مسترضع شد

  اصول  یالف کم زن از اصول ِ ب
  ن ین االصبعیست از ما، هست بین

  ست هول یان ِ جزوها  حربیدر م
  در عناصر درنگر  تا حل شود

  ست یا مستویشان سقف دنیکه بر ا
  استن آب  اشکنندة آن شرر

  شدند از ضرّ و سود یالجرم جنگ
  با هم مخالف در اثر یکیهر 

  ؟ یچون کن يبا دگر کس  سازگار
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  نیاحوالت بب يموج ِ لشکرها
  ن جنگ گرانینگر در خود چنیم

  حقـّت واخرد ،ن جنگیتا مگر ز
  ستیو آباد ن یآن جهان جز باق

  د  ضد رایاز ضد آ ین تفانیا
  رینظ یضد کرد از بهشت آن ب ینف

  اصول رنگها یرنگ یهست ب
  ن پر غم وثاقیاصل ِ اآن جهان است 

  ؟د وز کجاین مخالف از چه آیا
  م و، چار اضداد اصلیزآنکه ما فرع

  فصلهاست يگوهر جان  چون ورا
  ن  کان اصول صلح هاستیجنگها ب

  که اصل صلح هاست یطرفه آن جنگ
  ر در هر دو جهانیغالب است و چ

  دیحون را اگر نتوان کشیآبِ ج
  يعطشان بحر معنو يگر شد

  ندان که اندر هر نفسفرجه کن چ
  جو، چون وا  َکنَد باد،  َکه را، ز آبِ

  نیتازة مرجان بب يشاخه ها
  کتا شودی چون ز حرف و صوت  دم 

  و، حرف نوش و، حرفها يحرف گو
  نان دهنده و، نان ستان و، نان ِ پاك

  شان بود در سه مقامیک معنیل
  نشد یمعن یخاك شد صورت، ول

  در جهان روح هر سه منتظر
  در صور رو، در رود: دیآ امر

  و  له االمرش  بدان "له الخلق"پس، 
  راکب و مرکوب در فرمان ِ شاه

  د در سبویچونکه خواهد کآب آ
  باز جانها را چو خواهد بر علو

  ک خواهد شد سخُنین باریبعد از ا
  خُرد زود يگهایتا نجوشد د

  ن یو ک در جنگ يگریبا د یکیهر   
  ؟گرانیبه جنگ د یپس چه مشغول

  ک رنگت بردیدر جهان ِ صلح ِ 
  ست یاز اضداد ن يبِ ویزآنکه ترک

  چون نباشد ضد، نبود جز بقا
  ریکه نباشد شمس و ضدش زمهر

  صلحها باشد اصول جنگها
  ل هر هجر و فراق صوصل باشد ا

  ؟ن اضداد راید وحدت ایوز چه زا
  جاد  اصل یخود در فرع کرد ا يخو
  است یکبر يست، خوین نیاو ا يخو

  که جنگ او بهر خداست   یچون نب
 ن جنگ او بهر خداستیشاد آن، کا

  ن غالب نگنجد در دهان یشرح ا
  ؟دینتوان بر یهم ز قدر تشنگ

   يرة مثنویکن در جز يفرجه ا
  و بس  ینیب يرا معنو يمثنو

  دا  ُکندیخود پ یک رنگیآب، 
  ن یرسته ز آبِ جان بب يوه هایم

  ا شودیآن همه بگذارد و در
  هر سه جان گردند اندر انتها
  ساده گردند از صور، گردند خاك 

  ز  هم مدام یدر مراتب  هم مم
  نشد ین: شیتو گو  ،د شدیهر که گو

  گه ز صورت هارب و گه مستقر
  شودیز امرش مجرد م باز هم 

  خلق صورت، امر ِ جان  راکب بر آن 
  جسم بر درگاه و جان در بارگاه 

  ارکبوا: ش جان را کهید جیشاه گو
  انزلوا: بان کهید از نقیبانگ آ

  زمش افزون مکن یکم کن آتش، ه
  خُرد است و فرود، گ ادراکاتید
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  بستان کندیکه س یپاك سبحان
  ين غمام ِ صوت و حرف و گفت وگویز

  ن بو را به هوشی، افزون کش تو ايبار
  ز از زکامیبو نگهدار و  بپره

  د مشامت از اثریندایتا ن
  چون جمادند و، فسرده و، تن شگرف

  ن برف در پوشد کفنین  زیچون زم
  ف اهللا راین بر آر از شرق سیه

  برف را خنجر زند آن آفتاب
  ست اویو ال غرب یزانکه ال شرق

  يهد یکه چرا جز من نجوم ب
  نید مقال آن امیناخوشت آ

  کمر یش مه بستیاز قزح، در پ
  "شمس کورت"ن را که یا يمنکر

  ف هوایده تصریاز ستاره د
  نان  خود موثرتر نباشد مه ز

  خود موثرتر نباشد زهره ز آب
دوست  هر او در جان توست وم پند  

  فالن يرد، ایدر تو نگ  پند ما
  د ز دوستیجز مگر مفتاح خاص آ

  سخن همچون ستاره ست و قمرن یا
  ر اویتاث جهت  یب ن ستاره یا

  جهات ید از جهت تا بیائیکه ب
  آنچنان که لمعۀ در پاش اوست

  در  رقّ اوست  یهفت چرخ ِ ازرق
  زده يزهره چنگ مسئلت در و

  بوس ِ او زحل يپا يدر هوا
  ن خَست از اویخ  چندیدست و پا  مر

  ن همه انجم به جنگیبا منجم، ا
  است و، ما همه نقش و رقوم يجان و

  فکر کو؟ آنجا همه نور است پاك
  هر ستاره خانه دارد بر عال

  در غمام ِ حرفشان پنهان کند  
  ر  بو ید غیب  نای، کز سيپرده ا
  اصلت برد بگرفته گوش  يتا سو

عام  تن بپوش از باد و بود سرد  
  هواشان از زمستان سردتر يا
  جهد انفاسشان از تلّ برف یم
  ن بزن ید حسام الدیغ خورشیت

  ن درگاه رایگرم کن ز آن شرق ا
  ها بر  ُتراب  زد ز  ُکهیلها ریس

  ست اویبا منجم روز و شب حرب
  ی؟و عم یمیاز لئ يقبله کرد

  ن یکه ال أُحب اآلفل یدر نب
  ز انشَقَّ القمر یرنج یز آن هم
  مرتبت  یش توست عالیشمس پ

  "يإذا النجم هو"د یناخوشت آ
  زد عرق ِ جان یکه ر یبسا نان يا
  بسا آبا  که کرد او تن خراب  يا
  رون ِ پوست یزند بر گوش تو بیم

  رد هم، بدان یپند تو در ما نگ
  آن ِ اوست   "د السماواتیمقال"که 

  فرمان حق  ندهد اثر یک بیل
  جو یوح يبر گوشهازند یم

مات تا ند راند شما را گرگ  
  ا در صفت خفاش ِ اوست یشمس ِ دن

  ک ماه اندر تب و در دقّ اوست یپ
  شش شده یبا نقد جان  پ  يمشتر

  ند آن محل ینب یک، خود را میل
  و آن عطارد صد قلم بشکست از او

  ده رنگ یرها کرده تو جان، بگز يکا
  وم کوکبِ هر فکر او  جان ِ نج

  فکرناك  ين لفظ فکر، ایبهر توست ا
  چ خانه درنگنجد نجم ِ مایه
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  ؟در رود یسو در مکان کیجان ِ ب
  کنند يریو تصو یلیک تمثیل

  لیک آن باشد مثیمثل نبود، ل
  سست يکن پایز است، لیعقل ِ سر ت

  چیچ پیا  پیعقلشان در عقل ِ دن
  شرق همچو  يصدرشان در وقت دعو

  ، اندر هنرها خود نماستیعالم
  نگنجد در جهان ینیوقت خود ب

  کو شودین همه اوصافشان  نیا
  یَگنده بود همچون من  یگر من

  کاو کند رو در نبات  يهر جماد
  کاو به جان رو آورد یهر نبات

  جانان نهد يباز، جان چون رو سو
  

  ؟بود ینور ِ نامحدود را  حد ک  
  عشقمند یفیابد ضعیتا که در

  ل یتا کند عقل ِ محمد را گس
  ران شدست و، تن درست یزانکه دل و

  چ یچ هیه  ،فکرشان  در ترك شهوت
  همچو برق   يصبرشان در وقت تقو

  وفا  وقت وفاست یهمچو عالم ب
ُ گم گشته چو نان    در گلو و معده 

  کو جو شودیبد نماند، چونکه ن
   یابد روشنیوست  یچون به جان پ

  ات ید حیاز درخت بخت او رو
  وان خوردیخضروار از چشمۀ ح
  ان نهدیپا یرخت را در عمر ِ ب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بر سر ِ بارو نشست، از سر و دم او کدام فاضل تر  یمرغ: که یاز واعظ یسؤال کردن سائل. 2
  است؟ و جواب دادن واعظ  سائل را 

  یسائل يرا گفت روز یواعظ
  ذو لباب يک سؤال استم، بگو ای

  نشست یمرغ یکیبر سر بارو 
  ش به شهر و  دم به دهیاگر رو: گفت

  ش به دهیشهر است دم  رو يور سو
  انیبرد تا آشیمرغ را پر م

  ر و شریکالوده شد در خ یعاشق
  رینظ ید و بیباز اگر باشد سپ

  ل او به شاهیو  م يور بود جغد
  خورد از مرده خر يریش یور هم

  ور پلنگ و گرگ را افکند سگ
  ک مشت گلیبسرشته از  یآدم
  ریک طشت خمیبر قدر  یآدم
  ؟ن آسمانید ایچ کَرَّمنا شنیه

  ن و چرخ عرضه کرد کس؟یبر زم
  ؟چ تو بر آسمانیه يجلوه کرد

   یلیتر قا یتو منبر را سن يکا  
  ن مجلس  سؤالم را جواب یاندر ا

  ن بهتر است؟ یکدام ،از سر و دمش
  دان که به یاو  از دم ِ او م يرو

  ش بجه یخاك آن دم باش و  از رو
  مردمان  يپرّ ِ مردم  همت است، ا

  ر و شر منگر، تو در همت نگریخ
  ریحق دش موش باشد، شدیچونکه ص

  او سر ِ باز است، منگر در کاله 
 کم نگر يریسگ بود او، شکل ش

 ب و شکیر یدان مر ورا، ب یر میش

 برگذشت از چرخ و از کوکب به دل

  ریبر فزود از آسمان و از اث
  پر غمان  ین آدمید ایکه شن

  ؟عقل و عبارات و هوس یخوب
  ؟و اصابت در گمان يرو یخوب
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  ولد يحمام، ا يش ِ صورتهایپ
  همچو حور يز آن نقشها يبگذر

  ؟شان را نبودیست کایدر عجوزه چ
  انیم در بی، من بگویتو نگوئ

  ستیزش کنیدر عجوزه جان آم
  صورت گرمابه گر جنبش کند

  ر و شریجان چه باشد؟ با خبر از خ
  ت جان  مخبر استیچون سر و ماه

  ستیدل  آگه يجان چو ا ياقتضا
  بود یر، آگاهیروح را تاث

  ستیخود جهان ِ جان سراسر آگه
  ن نهادیرون  زیچون خبرها هست ب

  جان ِ اول  مظهر درگاه شد
  ک جمله عقل و جان بدندیآن مال

  از سعادت چون بر آن جان بر زدند
  س، از جان  از آن در پرده بودیآن بل

  آن نشد يچون نبودش آن، فدا
  گر آن عضوش شکستجان نشد ناقص، 

؟گر هست، کو گوش ِ دگریرّ ِ دس  
  است ژرف يان خاص را قندیطوط

  ش ِ صورت  ز آن نکات؟یچشد درو یک
  ست  قندیغش نیدر یسیاز خر ع

  یختیقند، خر را گر طرب انگ
  "أفواههم  ینَخْتم عل" یمعن

  غمبرانیتا ز راه خاتم پ
  ا بگذاشتندیکانب یختمهائ
  ناگشاده مانده بود يقفلها

  ن جهان و آن جهانیع است، ایاو شف
  تو رهشان نما: د کهین جهان گویا
  شه اش اندر ظهور و در کمونیپ

  باز گشته از دم ِ او هر دو باب
  ن خاتم شدست او، که به جودیبهر ا

  ؟خود  م اندامیچ سیه يعرضه کرد  
  م کورین يبا عجوز يخلوت آر

  کاو تو را با نقشها با خود ربود 
  ر است و جان یعقل و، حس و، درك و، تدب

  ست یصورت گرمابه ها را روح ن
  در زمان از صد عجوزت بر کند

  ان از ضرریشاد از احسان و، گر
  هر که او آگاه تر  با جان تر است 

 ستیهر که آگه تر بود  جانش قو

  بود یش، اللهین بیرا اهر که 
 ستیجانست  از دانش  ُتهیهر که ب

  دان  جمادین جانها در آن میباشد ا
  جان ِ جان خود مظهر اهللا شد
  جان ِ تو آمد که جسم ِ آن شدند
  همچو تن  آن روح را خادم شدند

  ک نشد با جان  که عضو مرده بودی
  ع جان نشدیدست بشکسته  مط

  هست  کان به دست اوست، تاند  کرد 
  ؟کو مستعد آن شکر ییطوط
  ن خود بسته طرف یان عام از ایطوط
  فعولن فاعالت   یاست آن، ن یمعن
  ک، خر آمد به خلقت  َکه پسندیل
   یختیش خر  قنطار ِ شکر ریپ
  ن است  ره  رو را  مهم ین شناس، ایا

  زد ز لب  ختم ِ گران یبو که برخ
  برداشتند ين ِ احمدیآن به د
  بر گشود  "ِإنا فَتَحنا "از دم ِ  

  ن و، آنجا در جنان ین جهان در دیا
  تو مهشان نما: د کهیوآنجهان گو

  علمون ی، انهم ال یاهد قوم
  در دو عالم دعوت او مستجاب 

  خواهند بود یبود و، ن یمثل او ن
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  چونکه در صنعت برد  ُاستاد دست
  یدر گشاد ختمها  تو خاتم

  هست اشارات محمد  المراد
  ن بر جان اویصد هزاران آفر

  فه زادگان ِ مقبلشیآن خل
  اند يا از ری، يگر ز بغداد و هر

ُ گل  هر جا که م ُ گل استیرویشاخ ِ    د 
  د سریگر ز مغرب سر زند خورش

  ن دم  کور داریان را  از ایب جویع
  چشم ِ خفاش ِ بد خصال: گفت حق
  خفاش کم و کاست ياز نظرها

  ریشمس پ  د ویانجم آمد چون مر
  

  ؟ختم ِ صنعت بر تو است یتو گوئ ین  
   یدر جهان ِ روح بخشان  حاتم

  د، اندر گشادکل گشاد، اندر گشا
  بر قدوم و دور ِ فرزندان او
  زاده اند از عنصر ِ جان و دلش 

  اند يمزاج آب و گل، نسل و یب
  جوشد مل است یخُم ِ مل  هر جا که م

  ز دگریچ ید است، نین خورشیع
  کردگار يخود، ا يهم به ستار

  مثال  یبسته ام من ز آفتاب ب
 ز اندر خفاستیآن شمس ن انجم ِ

  ر ین، بدر ِ منیقیشمس آمد، در 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ل ِ ضعف صدقند و راه زن صد هزاران یمان و دلیده که مانع ذوق ایپوس يدن ناموسهاینکوه. 3
  ابله نادان

  این بیاء الحق حسام الدیض يا
  را مسرح و مشروح ده يمثنو

  تا حروفش جمله عقل و جان شوند
  تو ز ارواح آمدند یهم به سع

  باد عمرت در جهان همچون خضر
  در جهان یاس مانیخضر، و الچون 

  ز صد ياز لطف تو جزو یگفتم
  ک از چشم ِ بد زهر آب دمیل

  گرانیجز به رمز ذکر حال د
  ستین بهانه هم ز دستان ِ دلیا

  صد دل و جان عاشق صانع شده
  بوطالب، آن عم ِ رسول یکیخود 

  ندم عرب؟ کز طفل ِ خودیکه چه گو
  منصب اجداد و آبا را بماند

  یپاکباز مجتب آن رسول ِ
  ک شهادت تو بگویعم،  يا: گفتش
  کن فاش گردد از سماعیل: گفت

   يصقال روح و سلطان الهد يا  
  صورت امثال او را روح ده 

  خلدستان ِ جان  پرّان شوند يسو
  دام ِ حرف مستحصر شدند يسو

  ر و مستمریجانفزا و دستگ
  ن گردد ز لطفت  آسمان یتا زم

  طمطراق ِ چشم بد يگر نبود
  روح فرسا خورده ام  يزخمها

  ان یارم در بین یشرح حالت م
  ست یدل اندر گل يم پایکه از او

  ا گوش بد  مانع شده یچشم بد، 
  نمودش شنعت عربان مهول یم

  ن معتمدید دیاو بگردان
 ره براند ین بیاحمد چن یدر پ

 تا رهاند مرو را  آن  یاز پ

  تا کنم با حق شفاعت بهر تو
  ن شاع یکلّ سرّ جاوز االثن
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  ن عربیمن بمانم در زبان ِ ا
  ش لطف ما سبقیک اگر بودیل
  ثیاث المستغیتو غ ياث، ایالغ

  من ز دستان و ز مکر دل چنان
  من که باشم؟ چرخ با صد کار و بار

  م و بردباریخداوند کر يکا
  میالمستق کراهۀ الصراطَیجذب 

  ین دو ره، گر چه همه مقصد توئیز
  ستین دو ره، گر چه بجز تو عزم نیز

  انش از خدایبشنو ب یدر نب
  ن تردد هست در دل چون وغایا

  زند بر همدگریدر تردد م
  ر بادین تردد عاقبتمان خیز
  

  ن سبب یشان خوار گردم زیش ایپ  
  ؟با جذبِ حق ین بد دلیا يبد یک
  ث یارات خبین دو شاخۀ اختیز

  مات گشتم که بماندم از فغان 
  اریاد کرد از اختین فرین کمیز

  ارین دو شاخۀ اختیده امانم ز
  م یکر يبه ز دو راهۀ تردد، ا

   ین دوئیک خود جان کندن آمد ایل
  ست یک هرگز رزم همچون بزم نیل
  حملنهایت اشفقن ان یآ
  ؟ا که آن حالت مراین بود به، یکا

 در کرّ و فرّ ید بهیخوف و ام

  جان ما را کن تو شاد  مر ،خدا يا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

دن آسمان و یدن و ترسیان شکوهیار و اسباب آن و بیمناجات و پناه جستن به حق از فتنۀ اخت. 4
  ارین از اختیزم

  م دوالجالل مهربانیکر يا
  زلیلم  یم العفو حیا کری

  دین جزر و مد از تو رسیاولم ا
  مین تردد دادیهم از آنجا کا

  اثیآه الغ یکنیم میابتال
  ا رب مکنی  ؟ن ابتالیا یتا به ک

  شیام الغر و هم پشت ر ياشتر
  نسو گرانین کژاوه گه شود ایا

  بفکن از من حمل ِ ناهموار را
  جود همچو آن اصحابِ کهف از باغ ِ

  ساریا بر ین یمیخفته باشم بر 
  نیمیب تو تا ذات الیهم به تقل

  صد هزاران سال بودم در مطار
  گر فراموشم شدست آن وقت و حال

  خ ِ چار شاخین چار میرهم زیم
  خَود يهایام ماضیر ِ آن ایش

 جهان يدائم المعروف، دارا  

 بدل یر، شاه بیر الخیک کثی

  دیمج ين بحر  ایور نه ساکن بود ا
  تردد کن مرا هم  از کرم  یب
  ت چون اناث یذکور از ابتال يا

  ده مذهب مکن  ام بخش و  یمذهب
  ش یار ِ همچو پاالن شکل ِ خویز اخت

  آن کژاوه گه شود آنسو کشان 
  نم روضۀ انوار رایتا بب

  ، بل هم رقودیقاظ نیچرم، ا یم
  اریاخت یبر نگردم، جز چو گو، ب

  ن یرب ِ د يذات الشمال، ا يا سوی
  اریاخت یهمچو ذرات هوا ب

  ادگارم هست در خواب، ارتحال ی
  ن مناخ یمسرح ِ جان  زجهم در یم
  صمد يۀ خواب، ایچشم از دایم
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  ار و هست خودیجمله عالم  ز اخت
  وارهند ياریاز هوش یتا دم

  فخ است ین هستیجمله دانسته که ا
  يخودیدر ب يزند از خودیگریم

  یکشیوا م یستینفس را زآن ن
  د که آن از حق بودیبا یستین
  س للجن و ال لالنس انیل

  يال نفوذ اال بسلطان الهد
  یقی، اال بسلطان يال هد

  چ کس را، تا نگردد او فنایه
  یستین نیهست معراج ِ فلک  ا

  ازیاز ن ن و چارق آمدیپوست
  گر چه او خود شاه را محبوب بود

  ينه ایا و کیکبر و ر یگشته ب
  خود مفقود شد یچونکه از هست

  ازین ِ ایتر بود تمک يزآن قو
  او مهذب گشته بود و آمده

  لیکرد آن حیم میتعل یا پی
  د چارقش ز آن شد پسندیا که دی

  ستیستید دخمه، کان بر نیتا گشا
  گانن مردیتا نبندد دخمه بر ا

  ن مرحلهیملک و مال و اطلس ِ ا
  د و غرّه گشتین بدیسلسلۀ زر

  یدوزخ یصورتش جنت، به معن
  گر چه مؤمن را سقر ندهد ضرر
  گر چه دوزخ دور دارد زو نکال

ُ گل رخیناقصان، ز يالحذر، ا   ین 
  یغافالن زآن گلشن يالفرار ا

ُ گل شکر ينهار ایز   جاهالن زآن 
  نیانگبن یکا: م مر تو رایچند گو

  من ک تلخ آمد تو را گفتار ِیل
  دار شویک زمان بیخواجه آخر 

  زد در سر  سر مست خودیگریم  
  نهندیننگ خمر و، بنگ بر خود م

  دوزخ است  ياریذکر و فکر ِ اخت
   يمهتد يا به شغل، ای، یا به مستی

   یهش یفرمان شد اندر ب یزآنکه  ب
 حسن ِ احد ند اندر آن یتا که ب

  تنفذوا  من حبس اقطار الزمن 
   یف السماوات العلیمن تجاو

   یمن حراس الشهب روح المتق
  ایست ره در بارگاه کبرین

   یستین  نیعاشقان را مذهب و د
  ازیق عشق  محرابِ ایدر طر

  ف و خوب بودیظاهر و باطن لط
   ينه اییحسن ِ سلطان را رخش آ

  کار او محمود شد يمنتها
  احتراز يکردکه ز خوف از کبر 

  کبر را و نفس را گردن زده 
  دور از وجل  یحکمت يا برای

  ست  بندیهست  یستیم ِ نیکز نس
  ست یش و زیم عیابد آن نسیتا ب
 ش ِ آن جهانیع يابد بویتا ب

  هست بر جان ِ سبک رو   سلسله 
  دشت   ز جان  ،یماند در سوراخ ِ چاه

ُ گل رخ یافعئ    یپر زهر و، نقشش 
  بهتر بود ز آنجا  گذرک هم یل
  کلّ ِ حال  یک جنت به ورا  فیل

  یکاو به گاه صبح آمد دوزخ

 یگلخنُ دتر است از قت بیکاو حق

 که بسوزاند دهان را چون شرر

 نیگز يزهر قتالست، زآن دور

 زانذار ِ من  رد تو رایگیخواب م

 ش برخوردار شویات خویوز ح
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  کنُ ش یر و ترك رین روش بر گیه
  

  ش کنیتفت یستیدر فنا و ن  
  

مهتر زاده ت غالم هندو که به خواجه زادة خود پنهان هوس داشت، چون دختر را با یحکا. 5
  کس علت او ندانست و او زهرة گفتن نداشت. گداختیعقد کردند غالم رنجور شده و م يا

  يرا بود هندو بنده ا يخواجه ا
  علم و آدابش تمام آموخته

  ت به نازیده از طفولیپرور
  يک دخترین خواجه را یبود هم ا

  چون مراهق گشت دختر طالبان
  يد از جانب هر مهتریرسیم

  مال را نبود ثبات :گفت خواجه
  حسن ِ صورت هم ندارد اعتبار

  یز  مهترزادگیسهل باشد ن
  بسا مهتر پسر  کز شور و شر يا

  سیز اگر چه شد نفیپر هنر را ن
  نیعلم بودش، چون نبودش عشق ِ د

  نیام يا ،دقت علم یگر چه دان
  شیو ر ير دستاریند غیاو نب

ف فارغ   یعارفا، تو از معرّ
  ن و صالحیدارد و د يکار، تقو
  اریک داماد صالح اختیکرد 

  ستیاو را مال ن: پس زنان گفتند
  نینها تابع زهدند و دیا: گفت

  ج دختر گشت فاشیچون به جد تزو
  پس غالم ِ خاجه کاندر خانه بود

  گداختیاو م یمار دقیهمچو ب
  که رنجش از دل است یگفتیعقل م

  شیآن غالمک دم نزد از حال ِ خو
  تو :شوهر که یخاتون را شبگفت 

  ، او را بوديمادر يتو بجا
  ن کالمیچونکه خاتون کرد در گوش ا

  یکرد آن ستیپس سرش را شانه م

   يده کرده او را زنده ایپرور  
  در دلش شمع هنر افروخته 

  آن اکرام ساز  لطفش در کنار ِ
   يخوش گوهر  ی، گشیم اندامیس

  ن ِ گران یکردند کابیبذل م
   يخواهش گر ،دم به دم ،بهر دختر
  د، شب رود اندر جهات یروز آ

خ زرد  از  ک زخم ِ خاریکه شود ر  
   یکاو بود غرّه به مال از سادگ

  شد ز فعل ِ زشت خود  ننگ پدر
  س یر از بلیگ یکم پرست و  عبرت

  ن ید از آدم   اال نقش ِ طیاو ند
  ن یب بیدة غید دو دیز آنت نگشا

ف پرسد از ب   ش یش و کمیاز معرّ
   یازغکه نور ب  ینیب یخود هم

  که از او باشد به دو عالم فالح 
  ل و تباریکه بد او فخر ِ همه خ

 ست یو حسن و استقالل ن يمهتر

  ن یزم يست  بر رویزر او گنج یب
  و قماش  یمان و نشانیدست پ
  ف و زار زودیمار و ضعیگشت ب

  کم شناخت  یبیعلت او را طب
  تن در غم ِ دل باطل است  يدارو

  ش ینه ریآمد از او در س یگر چه م
رس اندر خال احوال اوباز پ  

  دا کندیش تو پیکاو غم ِ خود پ
  ک غالم یگر رفت نزدیروز ِ د

   یبا دو صد مهر و دالل و دوست
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  آنچنان که مادران مهربان
  ن نبودید من از تو ایام: گفت

  خواجه زادة ما و، ما خسته جگر
  کامدش یخواست آن خاتون، ز خشم

  يمادر غر يکاو که باشد، هندو
  بود، خود را گرفت یر اولصب: گفت

  نیخائن را بب ين گرّاین چنیا
  ن گفت او مراینچنیحال خود را ا

  

  ان ینرم کردش تا در آمد در ب  
  گانۀ عنودیدختر به ب یکه ده

  ؟دگر يف نبود کاو رود جایح
  ر اندازدش یوز بام ز  ،که زند

   يدارد به خواجه دخترکه طمع 
  ن شگفت یبشنو ا: گفت با خواجه که

نیرده که باشد او امما گمان ب 

  خواستم کز خشم بکشم مر ورا
  

  
  
  
  
  
  
  
 

ن طمع باز یزجر از ا یصبر فرمودن خواجه مادر دختر را که غالم را زجر مکن من او را ب. 6
  خ سوزد نه کباب خام ماندیآورم که نه س

  صبر کن، او را بگو: گفت خواجه
  رون کنمین از دلش بیتا به مکر ا

  دان درستیم: تو دلش خوش کن، بگو
  يخوش مشتر يم، ایما ندانست

  کانون ِ ما نیآتش ِ ما هم در ا
  زند يال و فکر خوش بر ویتا خ

  ک از علفیجانور فربه شود، ل
  فربه شود از راه گوش یآدم

  نین ننگ مهیاز ا: گفت آن خاتون
  ؟م بهر اویچه خا ين ژاژینچنیا

  مترس و، دم دهش ین: گفت خواجه
  سیدفع او را، دلبرا، بر من نو

  نیچون بگفت آن خسته را خاتون چن
  فربه و سرخ و شکـُفتزفت گشت و 

  خاتون من يا: گفتیم یگه گه
  ما: گفتش کهیک خاتون جزم میل

  دش که سرخ و زفت گشتیخواجه چون د
  ر و فسوسیبه تزو ياو دلش داد
  یت بکرد و دعوتیخواجه جمع

  دادند و گالیتا جماعت مژده م
  ن سُخنین شد مر فرج را ایقیتا 

  مش به تویم و بدهیکه از او برّ  
  تو تماشا کن که دفعش چون کنم 

  قت، دختر ما آن ِ توست یکه حق
   يتریم، تو اولیچونکه دانست

  ما و هم مجنون ِ ما آن ِ یلیل
  ن مرد را فربه کندیریفکر ش

  فربه ز عزّ است و شرف  یآدم
  جانور فربه شود از حلق و نوش 

  ن ینچنینجنبد ا یخود زبانم م
  س خویر آن خائن ابلیگو بم

  ن لطف خوش یتا رود علت از او ز
  س یک ریابد آن باریهل که صحت 

  ن ید از تبختر بر زمینگنج یم
ُ گل سرخ و، هزاران شکر گفت    چون 

 ن افسون و فن یکه مبادا باشد ا

 م فارغ باش هاینیا یدر پ

 علت و آمد بگشت يرفت از و

  شد نشاطش چون خروسیتا فزون م
   یسازم فرج را وصلت یکه هم

  فرج، بادت مبارك اتصال  يکا
  خ و بن یرفت  ُکل از ب يعلت از و
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  بعد از آن، اندر شب عشرت به فن
  کرد ساعد  چون عروس پر نگارش

  مقنعه و حلۀ عروسانه نکو
  شمع را هنگام خلوت زود  ُکشت

  کرد و فغانیاد میهندوك فر
  ضرب دف و کف و نعرة مرد و زن

  فشاردیتا به روز آن هندوك را م
  روز آوردند طاس و بوق زفت
  رفت در حمام بس رنجور جان
  آمد از حمام در گردك فسوس
  مادرش آن جا نشسته پاسبان

  نظر کرد از عناد يدر و یاعتس
  خود کس را مبادا اتصال: گفت

  ت همچو خاتونان  تریروز  رو
  

  را بست حنـّا همچو زن  يامرد  
  ان بنمودش و دادش خروس یماک

  د اویلنگ امرَد را بپوشان
  ا چنان کنگ درشت ماند هندو ب
  د کس  از دف زنان یوز برون نشن

  کرد پنهان نعرة آن نعره زن 
  ؟ش سگ انبان ِ آردیچون بود در پ

  رسم ِ دامادان فرج حمام رفت 
  ان یده همچو دلق تونیکون در

  ش او بنشست دختر چون عروس یپ
  که مبادا کاو کند روز امتحان 
  وآنگهان با هر دو دستش ده بداد
  با چو تو ناخوش عروس بد فعال 

  ر خریر زشتت شب بتر از  کیک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همچو آن هندو مبتال است یان آنکه هر نفسیت و بیقت حکایدر حق. 7
  ن جهانیم ِ این، جمله نعیهمچن

  د در نظر از دور آبینمایم
  ر است او و، از بس چاپلوسیگنده پ

  ن مشو مغرور ِ آن گلگونه اشیه
  چون فرج اندر حرج یفتیتا ن

  او آشکارا  دانه، پنهان دام ِ
  اریهوش يبه دام، ا یوستیچون بپ

  یو، شه يریو، وز يرینام ِ م
  ن رو چون سمندیباش و  بر زم بنده

  جمله را حمال ِ خود خواهد کفور
  به خواب ینیبر جنازه هر که را ب

  زانکه آن تابوت  بر خلق است بار
  ش نهیبار ِ خود بر کس منه، بر خو

  يمرکب اعناق مردم را مپا
  یرا کاخرش تو  ده ده یمرکب

  ده دهش اکنون که چون  َشهرت نمود

  ش از امتحان یبس خوش است از دور، پ  
  ک، آن باشد سراب ینزد يچون رو

  ش را جلوه دهد چون نو عروس یخو
  مچش  ش آلودة او راین نوش ِ

  صبر کن، کالصبر مفتاح الفرج 
  د ز اولت انعام اویخوش نما

  در ندامت  زار زار یچند نال
   یست اال درد و، مرگ و، جان دهین

  که بر گردن نهند  چون جنازه نه
  بار ِ مردم گشته چون اهل قبور

  رکاب  یعال منصب شود  فارس ِ
  ن کباریبار بر خلقان نهادند ا

  ش به یرا کم طلب، درو يسرور
  د نقرست  اندر دو پایایتا ن

   یران دهیو، و یمان يکه به شهر
ُ گشودید رخت در ویتا نبا   ران 
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  صد بستانت هستده دهش اکنون که 
  جنت از اله: غمبر کهیگفت پ

  لم مر تو رای، من کفیچون نخواه
  اریزان کفالت شد ع یآن صحاب

  انه از کفش افتاد راستیتاز
  چ بدید هیایآنکه از دادش ن
  آن رواست  یور به امر حق بخواه

  بد نماند  چون اشارت کرد دوست
  ش آوردیکه امر ِ او پ يهر بد

  ز پوستیگردد ن ز آن صدف گر خسته
  ان ندارد باز گردین سخن پایا

  یباز رو در کان، چو زر ِ ده ده
  صورت بد را چو در دل ره دهند

  زهدیم یتلخ دزد را چون قطع 
  نیحز دة ده دادن از دستید

  و لوند ین قالب و خونیهمچن
  آرند هم پروانه واریتوبه م

  همچو پروانه  ز دور آن نار را
ش، وا گرامد، یچون ب   ختیسوخت پرّ

  گر بر گمان و طمع ِ سودیبار ِ د
  ر، واپس بجستپگر سوخت یبار ِ د

  جهدیآن زمان  کز سوختن وا م
  رخَت تابان چو ماه شب فروز يکا
  

  ران پرَست یعاجز و و یتا نمان  
  مخواه  يزی، ز کس چیخواه یگر هم

أو  نّۀ ُ المدار خدایو د  يج  
  که گشته بد سوار يروز یکیتا 

  خود فرود آمد، ز کس آن را نخواست 
  دهدیخود م یخواهش یداند و، ب

  است یق انبیآنچنان خواهش  طر
  مان شد، چو کفر از بهر اوست یکفر ا

  عالم بگذرد يهایکیآن ز ن
 ده مده، که صد هزاران در  در اوست

  شاه و، هم مزاج باز گرد يسو
   یتا رهد دستان ِ تو از ده ده

  از ندامت آخرش هم ده دهند
 دهدیده م ،چو زن ،را يذوق ِ دزد

 نیده دست بین بریده بدادن ز

 دهندیش را ده می، عیوقت تلخ

  کار يکشدشان سویان میباز نس
  د و  بست آن سو بار راینور د

  خت یباز چون طفالن فتاد و ملح ر
  زود  بِ شمعیزد بر له تنشیخو

  و مست  یباز کردش حرص ِ دل  ناس
  دهدیهمچو هندو، شمع را ده م

  به صحبت کاذب و مغرور سوز يو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بِ اطفاه اهللایان عموم آیدر ب. 8 دوا  ناراً للْحرْ لما أَوقَ   ه کَُ
  نیادش رود توبه و انیباز از 

  یکلماهم  اوقدوا  نار الوغ
  ستینجا مایعزم کرده که  دال ا

  کاشته یچون نبودش تخم ِ صدق
  زندیگر چه بر  آتش زنه  دل م

  

  ن ید الکافریالرحمن  ک  کاوهن  
  انطفا یأطفأ اهللا نارهم حت

  ست ی، زانکه اهل ِ عزم نیگشته ناس
  ان او بگماشته یحق بر آن نس

  زندیآن ستاره ش را کف  ُکل م
  

  
  
  
  
 

  آتش زدن در شب و کشتن ِ دزد آن را و غفلت آن مرد. 9
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  ک بزرگیشب به خانۀ  يرفت دزد
  آن معتمد شب دیبشن يسرفه ا

  دیشن يصاحب خانه شب آواز
  زد آتش بهر شمع افروختنیم

  شش نشستیدزد آمد در زمان پ
  را نهاد آنجا سر ِ انگشتیم

  مرَد یپنداشت کاو خود  م یخواجه م
  ن سوخته نمناك بودیا: خواجه گفت

  شیبه پ یکیبسکه ظلمت بود و تار
  اندر دلش ین آتش  ُکشین چنیا

  ي؟داند دل داننده ایچون نم
  روز و شب به خَود: که یگوئیچون نم

  نیبب  يگردیگرد معقوالت م
  ؟خانه، با بنا بود معقولتر

  و وقار یبزرگن یبا ا يخانه ا
  خط، با کاتب بود معقولتر؟

  م ِ فمین ِ چشم و، میم ِ گوش و، عیج
  ي؟راننده ایز گ یشمع، روشن ب

  ریصنعت خوب، از کف شلّ ِ ضر
  کنندیکه قهرت م یپس چو دانست

  به جنگ يپس بکن دفعش، چو نمرود
غول بر آسمان همچو اسپاه م  

  برو  ی، اگر تانيز از ویا گری
  از کفش ینرست ،يدر عدم بود

  ختنیآرزو جستن  بود  بگر
  ن جهان دام است و، دانه ش آرزویا

  صد گشاد يدیبد  ین رفتیچون چن
  ضد آن یدر ضد، بدان يچون شد
  استفت القلوب: مبر گفتیپس پ

  

 از ره پنهان در آمد همچو گرگ  

  بر گرفت آتش زنه، کاتش زند
 دیبرگرفت آتش زنه، زد آن وح

 ند علنیرا بتا سرّ ِ آواز 

  ش پست یسوخته، کرد یچون گرفت
  فنا استارة آتش    تا شود

  ُکشد ید آنکه دزدش میدین نمیا
  ش زودیمرَد استاره از ترّ یم
  ش یرا نزد خو ید آتش  ُکشیند یم
  ند از عمش یدة کافر نبید

   يهست با گردنده  گرداننده ا
  ؟رود ید، کیآ ی، کيخداوند یب
  ن یمه يخود، ا یعقل ین بین چنیا
  هنر یب يبنا، بگو ا یا که بی
 خوب کار؟ ياوستاد یبود ب یک

  پسر يش ایندیکاتب، ب یا که بی
  متهم  ي؟ ایکاتب یچون بود ب

   ي، داننده ايراننده ایا به گی
  ؟ریبص یرائیا ز گی  یباشد اول

  زنندیبر سرت دبوس ِ محنت م
  ر ِ خدنگ یاو کش در هوا  ت يسو
  انداز، دفع نزع جان یر میت

  گرو ی؟ چون در کف اوئيچون رو
  دست خَوش  ي؟ ایاز کف او چون ره

  ختن یر يش عدلش  خون ِ تقویپ
  زو  آر يز از دامها، رویدر گر

  فساد يدیدر ضد ِ آن، د يچون شد
 جوان يضد را از ضد شناسند ا

  د خطوب یتان برون گویگر چه مفت
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "استفت قلبک و لو افتاك المفتون"ث یان حدیدر ب. 10
 د فصولیبرون گو یگر چه مفت    از رسول "استفت قلبک"گوش کن 
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  دشیآرزو بگذار تا رحم آ
  جست، پس خدمت کنش یچون نتان

  يشو یدم به دم چون تو مراقب م
  چشم خود را ز احتجاب يور ببند

  از و رتبتشیا يران سو  باز
  

  دش یبا ین مین چنیکا يآزمود  
  از حبس ِ او در  ُگلشنش  يتا رو
   يغو يو داور، ا ینیب یداد م

 ؟گذارد آفتاب یکار ِ خود را ک

  لت در کمال ِ رفعتشیوآن فض
 

  
  
  
  
 

  است او رایاز و نمودن سلطان کیران بر ایامحسد بردن . 11
  ران از حسد جوشان شدندیچون ام

  خرد یاز ِ تو ندارد سین ایکا
  ریام یرون رفت با آن سیشاه ب
  د از دور آن ملکید یکاروان

  رو بپرس آن کاروان را بر رصد
  يز  ر: امد کهید و بیرفت و پرس

  بو العال يرو ا: را گفت يگرید
  منی يتا سو: رفت و آمد گفت

  دگر يریران، گفت بامیماند ح
  از هر جنس هست: باز آمد گفت

  ؟يرون شدند از شهر ریب یک: گفت
  رو واپرس هان: آن دگر را گفت

  باز گشت و گفت هفتم از رجب
  گر دم نزدیدانست، دیچون نم

  شتریر و بیام ین تا سیهمچن
  ک سوالیرفتند بهر  یکیهر 

  جدا يمن روز: ران را کهیگفت ام
  کاروان را کز کجاست؟ آنبپرس : که
  کیک به یاشارت،  یت، بیوص یب

  مقام یر اندر سیم ین سیهر چه ز
  

  عاقبت بر شاه خود طعنه زدند  
  ؟رداو چون ب  ریام یس یجامگ
  رید گیصحرا  و  ُکهستان ص يسو

  مؤتفک  يرو ا: را که يریگفت م
  ؟رسدین شهر اندر میکز کدام

   يو  عزمش تا کجا؟ درماند: گفت
  ؟تا کجا: باز پرس از کاروان که

  موتمن؟  يست هان ایرختش چ: گفت
  برو  واپرس رخت آن نفر: که

  است  يراز ياغلب آن  کاسه ها
   یر ِ سست پیران آن امیماند ح

 بودست نقل ِ کاروان یتا که ک

 !عجب يا ؟ریست تسعیچ يدر ر: گفت

 شه فرستاد آن دگر را زان عدد

  و ناقص، اندر کرّ و فر يسست را
 ناقص و عاجز ز ادراك کمال

  ش رایاز خویامتحان کردم ا
  د راست ین جمله را پرسیاو برفت ا
  و شک  یبیر یافت  بیحالشان در

  کدم شد تمام یآن به   کشف شد، زو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  شان رایانه و جواب دادن شاه ایمدافعۀ امرا آن حجت را به شبهۀ جبر. 12
  ستین فنیکا: رانیپس بگفتندش ام

  نغز يقسمت حق است مه را رو
  کندیت میبلکه سلطان چون عنا

  ست یتهاست، کار جهد نیاز عنا  
ُ گل را بو   نغز يدادة بخت است 

 زندیمه بر مه میاز تفاخر خ
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  بلکه آنچ از نقش زاد: گفت سلطان
  ؟با خدا یبگفت یور نه آدم ک

  ن گناه از بخت بودیکا: یخود بگفت
  یتنیأغو: که گفت یسیهمچو ابل

  بل قضا حق است و، جهد بنده حق
  م اندر دو کاریدر تردد مانده ا

  د او؟یگو یا آن کنم، کین کنم یا
  ؟ن تردد بر سرمیچ باشد ایه
  ؟ن تردد هست که  موصل رومیا

  ید قدرتیپس تردد را ببا
  جوان يبر قضا کم نه بهانه  ا

  د و  قصاص او به عمر؟یخون  ُکند ز
  نیبر َگرد و  جرم خود بب گرد خود

  ریکه نخواهد شد غلط پاداش ِ م
  رید تب  به غیای، نيتو عسل خورد

  ؟جهد  کان واتو نگشت يدر چه کرد
  د از جان و تنتیفعل ِ تو، کان زا
  کنندیب صورت میفعل را   در غ

  ک آنی؟ ليماند به دزد یدار  ک
  در دل ِ شحنه چو حق الهام داد

  دل قضاو عا یتا تو عالم باش
  نین  ُکند اندر گزیچونکه حاکم ا

  ر جوید غیجو، نرو يچون بکار
  گر منهیجرم خود را بر کس د

  یجرم بر خود نه، که تو خود کاشت
  یرنج را باشد سبب بد کردن

  آن نظر در بخت، چشم احول کند
  یفت يمتهم کن نفس خود را، ا

  توبه کن، مردانه سر آور به ره
  يغرّه ادر فسون ِ نفس  کم شو 

  دیمف يا  یهست آن ذرات جسم
  هست ذرات خواطر و افتکار

  ر است و دخل ِ اجتهادیع ِ تقصیر  
  ربنا  انا ظلمنا نفسنا

  ؟سودن بود، حزم ما چه یچون قضا ا
   ی؟زنیجام و، ما را م یتو شکست

  س ِ خلق ین مباش اعور چو ابلیه
  ؟اریاخت یبود ب ین تردد کیا

  عمو يکه دو دست و پاش بسته است، ا
   ؟ا باال پرمیکه روم در بحر،  

   ؟سحر  تا بابل روم يا برای
   یور نه آن خنده بود  بر سبلت

  ؟گرانیبر د یجرم ِ خود را چون نه
  عمرو و، بر احمد حد ِ خمر؟خورد   یم

  ن یه مبیتو از سا ،نیجنبش از خود ب
  ریر ِ بصیداند آن میخصم را م

  رید شب به غیایمزد روز ِ تو  ن
  ؟ع کشتیکه نامد ر يدیتو چه کار

  رد دامنت یبگ يهمچو فرزند
  ؟زنندیم يرا   نه دار يفعل دزد

  ب دان یغ ير خدایهست تصو
  داد ن صورت بساز از بهر ِین چنیکا

  ؟نامناسب چون دهد داور سزا
  ؟نین حاکمیچون کند حکم  احکم ِ ا

  ؟گرو ی، ز که خواهيقرض تو کرد
  ن پاداش ده یگوش و هوش ِ خود بر ا

   یبا جزا و عدل ِ حق  ُکن آشت
   یبد ز فعل ِ خود شناس، از بخت ن

  و کاهل کند یکلب را کهدان
  عدل را يمتهم کم  ُکن جزا

  ره یعمل بمثقال ٍ یکه فمن 
   يکافتابِ حق نپوشد ذره ا

  دیپد ید جسمانین خورشیش ِ ایپ
 ق آشکارید حقایش ِ خورشیپ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



27 

 

  ش تو نهانیدا و، پیش حق پیپ
  

  در آن ين، مکن فکریب است ایسرّ غ  
   

ده بود و دستۀ گل و الله  ُکالله وار به سر نهاده تا یچیاه پیاد که خود را در گیت آن صیحکا. 13
  رك آن رایاه پندارند، و دانستن آن مرغ زیمرغان گ

  ان ِ مرغزاریدر م یرفت مرغ
  نینهاده بر زم يدانۀ چند

  اهیده در برگ و گیچیش را پیخو
  *کرده نگاه ن بنشسته و یدر کم

  او از ناشناخت يمرغک آمد سو
  سبز پوش؟ يا یستیک: گفت او را

  زاهدم من، منقطع يمرد: گفت
ُ گز يزهد و تقو   شین و کیدم دیرا 

  مرا واعظ شده ه یمرگ همسا
  چون به آخر فرد خواهم ماندن

  خواهم کرد آخر در لحد يرو
  صنم يچون زنَخ را بست خواهند، ا

  به زربفت و کمر آموخته يا
  میرسته ا يم  کز ویرو به خاك آر

  چار طبع  یمیشانمان قدیجد و خو
  یو هم دم یسالها هم صحبت

  روح ِ او خود از نفوس و از عقول
  از نفوس و از عقول پر صفا

  یافتیارکان ِ پنج روزه ی
  خوشند يکودکان هر چند در باز

  طفل ِ خُرد يشُد برهنه  وقت باز
  در فتاد ين گرم او به بازآنچنا

  مدد یاو شد ب يشد شب و  باز
  ؟"ا لعبیانما الدن" يدیشن ین
  ش از آنکه شب شود  جامه بجویپ

  ده امیبگز یمن به صحرا خلوت
  دلستان يم عمر از آرزوین

  ن ببردیجبه را برد آن،  ُکله را ا

  بود آنجا دام از بهر شکار  
  ن یاد آنجا نشسته در کمیو آن ص

ُ گل و الله ورا بر سر کاله  وز 

  چاره ز راه ید بیتا در افتد ص
  مرد تاخت  يکرد و سو یپس طواف

  ؟ن وحوشیان ایابان، در میدر ب
  نجا مقتنع یو برگ ا اهیبا گ
  ش یش ِ خوینم اجل را پیب یزانکه م

  کسب و دکان ِ مرا برهم زده 
  د کرد با هر مرد و زن یخو نبا

  د که  ُکنم  خو با احدیآن به آ
  د که زنخ کمتر زنم یآن به آ

  آخر استت جامۀ نادوخته 
  ؟میان بسته ایوفا یدل چرا در ب

  م طمع یت بستیعار ش ِیما به خو
   یعناصر داشت  جسم ِ آدمبا 

  ش را کرده نکول یروح ِ اصل ِ خو
  وفا یب يد به جان، کایآینامه م

  !  یاران ِ کهن بر تافتیرو ز 
  کشندیخانه م يشب کشانشان سو

  دزد ناگاهش قبا و کفش برد
  ادیرهن رفتش ز یکان کاله و پ

  خانه رود يرو ندارد که سو
  مرتعب  یرخت و گشت يباد داد

  ع مکن در گفت وگویاروز را ض
  ده ام یخلق را من دزد جامه د

  دشمنان  يم عمر از غصه هاین
  گشته ما چون طفل ِ خُرد يغرق باز
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  ک شدینک شبانگاه اجل نزد
  ن سوار توبه شو، در دزد رسیه

  ب مرکب استیتوبه عجا مرکب
  دار از آنیک مرکب را نگه میل

  ز همیتا ندزدد مرکبت را ن
  

  خل هذا اللعب بشک ال تعد  
  جامه ها از دزد بستان  باز پس 

  ک لحظه ز پست یبر فلک تازد به 
  ت ناگهان ید آن قبایکاو بدزد
  ن مرکبت را  دم به دم یپاس دار ا

  

  
  
  
  
 

له جامه یدند و بر آن قناعت نکردند به حیت آن شخص که دزدان قوچ او را بدزدیحکا. 14
  دندیهاش را هم دزد

  دیکش یقچ داشت از پس م یکیآن 
  چونکه آگه شد  دوان شد چپ و راست

  د آن دزد رایبد یبر سر چاه
  اوستاد؟ يا  يناالن از چه ا: گفت

  یرون کشیب  يدر رو یگر توان
  ان من پانصد درمیهست در هم

  به دست یصد درم بدهم تو را حال
  در بسته شد، ده در گشاد يگر در

  جامه ها بر کند و اندر چاه رفت
  ده برَدد که ره تا یبا  یحازم

  یرتیفتنه س ست یدزد یکیآن 
  کس نداند مکر او، اال خدا

  

  دیدزد قچ را برد و حبل او بر  
  ابد کان قچ برده کجاست یتا ب

  لتایه و واویدر فغان و گر
  ان ِ زرم در چه فتادیهم: گفت

   یخُمس بدهم مر تو را با دل خوش
 ن لطف و کرمیبا من چن یگر کن

  ده قچ است  ين بهایا: گفت با خود
ُ اشتر بداد یگر قچ   شد، حق عوض 

  جامه ها را هم ببرد آن دزد تفت 
  حزم نبود، طمع  طاعون آورد

   یال او را به هر دم صورتیچون خ
  ن دغایز و، وا ره زیدر خدا بگر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

کرد از  یه و آله نهیاله عل یصل یکه مصطف یترهب یاد در ترهب و در معنیمناظرة مرغ با ص. 15
  "االسالم یۀ فیال رهبان"آن امت خود را که 

  ستیخواجه در خلوت ما: مرغ گفتش
  فرمود آن رسول یاز ترّهب نه

  جمعه شرط است و جماعت در نماز
  ر صبریدن زیان کشیرنج ِ بد خو

  پدر يا "نفع الناسیر ناس ان یخ"
  ان ِ امت مرحوم باشیدر م

  پسر يچون جماعت رحمت آمد ا
  اریاد عیدر جوابش گفت ص

  اران ِ بدیبه از  یهست تنهائ

  ست یک نین ِ احمد را ترّهب نید  
  فضول   يا ؟یچون بر گرفت یبدعت

  امر معروف و ز منکر احتراز
  منفعت دادن به خلقان همچو ابر

  با مدر؟ یقی، چه حریگر نه سنگ
هل، محکوم باش سنت احمد م  

 تاج ِ سر يجهد کن کز رحمت آر

 ، هوش دارینکه گفتیست مطلق این

 ند، بد شودیک چون با  بد نشین
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  زآنکه عقل ِ هر که را نبود رسوخ
  ت استیچون حمار است آنکه نانش من

  علف باشد چو خر يهوش او سو
  ر حق همه گردد رفاتیزآنکه غ

  هر چه جز آن وجه باشد هالک است
  رپس يه عکس شخص است، ایگر چه سا

  روان یشخص یست بیه نیچ سایه
  کن طلبیه شخص را مین ز سایه
  ش به مرگیبود رو یار جسمانی

  حکم او هم حکم ِ قبلۀ او بود
  ن قوم باشد راهب استیهر که با ا

  وجود یبگذر از سنگ و کلوخ ِ ب
  خود کلوخ و سنگ کس را ره زند

  پس جهاد آنگه بود: گفت مرغش
  و نبرد ياریحفظ   ياز برا

  دا شودیپ یآنگه يمرد عرق
  ف بوده ست آن رسولیالس یچون نب

  ن ما جنگ و شکوهیمصلحت در د
  ک را جدایمصلحت داده است هر 

  و زور ياریگر بود  ،يآر: گفت
  ن ره مردوارید در ایبا یقوت

  ز بهی، پرهیچون نباشد قوت
  ز نامداریعز ين است ایصنعت ا

  راه را یابیجو تا بیار می
  د کار رایبباصدق ِ دل : گفت

  عدد یب ینیار بیار شو تا ی
  یوسفیو گرگ است و، تو همچون ید

  را بودیگرگ اغلب آن زمان گ
  آنکه سنت با جماعت ترك کرد

  قیهست سنت ره جماعت چون رف
  راه سنت با جماعت به بود

  ک هر گمراه را همره مدانیل

  ش ِ عاقل همچو سنگ است و کلوخ یپ  
  ت است ین رهبانیصحبت او ع

 هنر یب یتا نمان يبگذر از و

  ن ٍ فهو آت یُکلّ آت بعد ح
 ک مالک استیملک و مالک عکس آن 

 خورد بر یه نتانیچ از سایه

 کاروان يه را بجو، ایاصل سا

 از سببدر مسبب رو، گذر کن 

 د کرد تركیصحبتش شوم است، با

  مرده اش دان، چونکه مرده جو بود
  که کلوخ و سنگ او را صاحب است 

 کان لعل رو از بهر ِ جود يسو

  ن کلوخان صد هزار آفت رسدیز
  ان ره بودین ره زن مین چنیکا

  ر مردید شیمن آیبر ره نا ا
  که مسافر همره اعدا شود

  امت او صفدرانند و فحول 
  غار و کوه   یسین عیمصلحت در د

 مرد خدا یمصلحت جو گر توئ

 تا به قوت بر زند  بر شرّ و شور

  ن جا فردوارید در ایبایار می
  طاق  آسان بجه یدر فرار از ال 

 کن، در نگر انجام کار یفکرت

 ؟تو راه و چاه را یدان یورنه ک

  ار راید یایاران کم نیور نه 
  دمد یب یاران بمانی یزانکه ب

   یصف يعقوب مگذار  ایدامن 
  شک به خود تنها رودیکز رمه ش

  ش خَوردین مسبع ز خون ِ خویدر چن
  ق یدر مض یار افتی یره و ب یب

 ن خوشتر رودیقیاسب با اسبان 

 غافالن ِ خفته را آگه مدان
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  مدد یابیرا جو کز او  یهمره
  کاو بود خصم ِ خرد ین یهمره

  يابد عقبه ایرود با تو که یم
  شیسود خو يرود با تو برایم
  د ترسی، چون دیا بود  ُاشتر دلی
  یار را ترسان کند ز اشتر دلی
  ز از اوین بگریار بد مار است، هی
  ار را از ره برَد آن راه زنی

  يشه ایاست در هر ع يراه، جان باز
  رود؟ یخود ک ین هر گمرهیراه د
  از شور و شر است ن ز آن رو پریراه د

  نفوس ين ترس امتحانهایدر ره ا
  هایراه چه بود؟ پر نشان پا

  اطیابد ز احتیرم آن گرگت نیگ
  آنکه او تنها به راه خوش رود

  ریفق ياران، ایخر ز   یظیبا غل
  کز کاروان تنها رود يهر خر

  خ افزون خوردیچند زخم چوب و س
  خوش شنو: د آن خریگویمر تو را م

  خوش رود اندر رصدآنکه تنها 
  ن راه درستیاندر ا ییهر نب

  وارهاید ياریگر نباشد 
  وار اگر باشد جداید یکیهر 

  حبر و قلم ياریگر نباشد 
  گسترد یم یکه کس يرین حصیا

  دین آفریچو زوج یحق ز هر جنس
  عجب ياد، ایان مرغ و صیدر م

  ن بگفت و آن بگفت از اهتزازیا
  را چابک و دل خواه کن يمثنو

  ده بر گندم فتادیمرغ را چون د
  ست؟یگندم زآن ک: بعد از آن گفتش که

  ش منیتام است امانت پیمال ِ ا

 ان ِ احدیهمدل و همدرد، جو  

  د که جامۀ تو برَدیجو یفرصت
   يکه تواند کردت آنجا نهبه ا

 شین منوش از نوش او، کان هست نیه

  دت بهر رجوع از راه  درس یگو
   ین همره عدو دان، نه ولین چنیا

 زد بر تو زهر آن زشت خویتا نر

 ر ِ زنیمرد نبود آنکه افتد ز

ِ هر جان شیآفت    يشه ای، در دفع
 د که مرد ره بودیبا یحازم

  که نه راه هر مخنث گوهر است 
  ز سبوس ییزن به تمیهمچو پرو

  هایار چه بود؟ نردبان رای
  تت نبود نشاطیجمع یک بیل

  ر ِ او صد تو بودیقان سیبا رف
  رید، شود قوت پذیدر نشاط آ

  آن راه از تعب  صد تو شود يبر و
  ابان را برَدیتا که تنها آن ب

  ن تنها مروینچنیخر، ا يگر نه ا
  گمان خوشتر رود یقان بیبا رف

  اران را بجست یمعجزه بنمود و 
 ؟د خانه ها و انبارهایبر آ یک

  ؟سقف چون باشد معلق در هوا
  ؟کاغذها رقم يفتد بر رو یک

  وندد به هم، بادش برَدیگر نه پ
  دیت پدیج شد ز جمعیپس نتا

 ک شبیبس شکال افتاد و شد نزد

  دراز ین معنیبحثشان شد اندر ا
  ماجرا را موجز و کوتاه کن 

 طاقت آمد در گشادینفس او ب

  ست یوص یم ِ بیتیت از امان: گفت
  نکه پندارند ما را موتمن آز
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  من مضطرّم و مجروح حال: گفت
  ؟ن گندم خورمیکز ا يهست دستور

  يضَرورت هم تو یمفت: گفت
  ز بهیور ضرورت هست هم، پره

  مرغ بس در خود فرو رفت آن زمان
  اندپس بخورد آن گندم و در فخ بم

  چه افسوس و چه آه ،بعد درماندن
  د و هوسیآن زمان که حرص جنب

  خ شودین دانه بر تو یش از آن کایپ
  آه و دود و ناله آن دم کار بند

  بصره است یش از خرابیکان زمان پ
  یا ثاکلی ییا باکی یابک ل
  و اعتفر یقبل موت ینح عل
  يالنو یف يقبل ثبور یابک ل

  زن شد راهیو میآن زمان که د
  ش از آن که اشکسته گردد کاروانیپ

  

  ن زمان بر من حالل یهست مردار ا  
  ن و پارسا و محترم یام يا
   يمجرم شو يضرورت گر خور یب

  ضمان آن بده  ي، باريور خور
  توسنش سر بستد از جذبِ عنان 

  ن  و االنعام خواندیاسیچند او 
  اه ین دود سیست ایش از آن بایپ

  اد رس یفر يا: گو کهیدم مدم به 
 خ شودیحرص تو همچون  یگرم

 هوش مند يحرص را آواره کن، ا

  بو که بصره وارهد هم ز آن شکست 
  قبل هدم البصره و الموصل 

  و اصطبر یبعد موت یال تنح ل
  َخل البکاء  يبعد طوفان النو

  ن خواندن یاسیست یآن زمان با
  پاسبان  يآن زمان چوبک بزن، ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  کردن پاسبان بعد از بردن دزدان اسباب کاروان را يو هو يها. 16
  ک کاروانیبود در  یپاسبان

  دزد اسباب برد  پاسبان شب خُفت و
  دار گشت آن کاروانیروز شد، ب
  و چوبک زدن یه یپاسبان در ه

  بگو  حارس يکا: پس بدو گفتند
  دزدان آمدند اندر نقاب: گفت

  گیر چون تلّ ِ يا: قوم گفتندش که
  شان گروهیک کس بدم، ایمن : گفت
  دیاگر در جنگ کم بودت ام: گفت
  غیآن دم کارد بنمودند و ت: گفت

  آن زمان از ترس من بستم دهان
  ن دمم که دم زنمیآن زمان بست ا

  و ِ فاضحهیمرت برد دچونکه ع
  نینمک اکنون حن یگر چه باشد ب

 حارس مال و قماش آن مهان  

  فشرد یر هر خاکیرختها را ز
  م و اشتران یدند رخت و سیرفته د

 خود هم او بد راهزن ،گرم گشته

  ن اسباب کو؟ین رخت و، ایچه شد اکه 
  شم شتاب یرختها بردند از پ

  ؟گیتو مرد ر يچه ا ؟يکردیپس چه م
  با سالح و، با شجاعت، باشکوه 

  "دیبرجه"ن که دز یستینعره با
  غ یدر یمت بیکه خمش، ور نه  ُکش

  و فغان  يهایاد و هین زمان فریا
  کنم  یه ین زمان چندان که خواهیا
  نمک باشد اعوذ و فاتحه  یب

  ن یقینمکتر ز آن  یهست غفلت ب
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  زینال ن یم  نمک ین هم بیهمچن
  ا به گاهی  گاه چبود ی، بيقادر

  ما فاتکم  یال تاسوا عل: گفت
  

  زیعز يالن را نظر کن، ایذل: که  
  اله  يشد؟ ا یفوت ک يزیاز تو چ

ُ گم یک   ؟شود از قدرتش مطلوب 
 

  
  
 

  اد  به حرصیاد، و صیخود را به مکر ِ ص يحواله کردن مرغ گرفتار. 17
  آن بود ين سزایا: گفت آن مرغ

  آن نشاف ي، سزاین: گفت زاهد
  آغاز کرد يبعد از آن نوحه گر

  دل پشتم شکست يکز تناقضها
  ستیتو سرم را راحت ر دستیز
  ش از سر من بر مداریۀ خویسا

  زار شد از چشم منیخوابها ب
  یق، چه باشد گر دمیم الیگر ن

  استحقاق بود؟مر عدم را خود چه 
  ب کردیس کرم آنَ ن را یخاك گرگ

  پنج حس ظاهر و، پنج ِ نهان
  نور بلند يقت، ایتوف یتوبه ب

  یبر کن ک یک ی سبلتان توبه 
  ران دکان و منزلمیز تو و يا

  ست کارم را نظامیتو ن یچونکه ب
  ستیتو زنده ن یزم؟ زآنکه بیچون گر

  جان را اصول يجان ِ من بستان تو، ا
  یوانگیمن بر فن ِ دعاشقم 

  م راز فاشیچون بدرد شرم  گو
  ا پنهان شدم همچون سجافیدر ح

  اریقان، راهها را بست یرف يا
  ي؟م و رضا  کو چاره ایجز که تسل

  او ندارد خواب و خور، چون آفتاب
  من يا هم خویا من باش، یکه ب

  ي؟دا شدین شی، چون چنيدیور ند
  ت ندادست او علفیسو یگر ز ب
  سوراخ  از آن شد معتکف گربه، در

  که فسون ِ زاهدان را بشنود  
  مان از گزاف یتیکه خورد مال ِ 

  اد لرزان شد ز دردیکه فخ و ص
  مال دست  یم  ایبر سرم، جانا، ب

  ست یتیآ یدست تو در شُکر بخش
  قرار یقرارم، ب یقرارم، ب یب

  اسمن یرشک سرو و  يدر غمت، ا
  ی؟در غم یرا بپرس یناسزائ

  ن درها گشودیکه بر او لطفت چن
ب کردیه گهر از نور ِ حس در جد  

رده از آن که بشر شد نطفۀ م  
  شخندیش توبه نبود ریجز به ر

   یه ست و، تو ماه روشنیتوبه سا
  دلم  يفشاریچون ب  ؟چون ننالم

 گردد تمام؟ یتو هرگز کار ک یب

  ست یت  بود بنده نیخداوند یب
  تو گشته ام از جان ملول  یزانکه ب

   یرم از فرهنگ و از فرزانگیس
  ر و ارتعاش ین صبر و زحیچند از ا

  ن لحاف یر ایناگهان بجهم ز ز
  ر شکاریم، و او شیلنگ يآهو

   ير نر خونخواره ایدر کف ش
  خورد و خواب  یکند بیروحها را م

  من  يرو یدر تجل ینیتا بب
  يا شدی، طالب احيخاك بود

  ؟ن طرفیچشم ِ جانت چون بماندست ا
  که از آن سوراخ او شد معتلف 
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  گردد به بام یگر همیگربۀ د
  یرا قبله شد جوالهگ یکیآن 
  کار و، رو در المکانیب یکیآن 

دیرکار  او دارد، که حق را شد م  
  ن روز چندیگران، چون کودکان، اید

  جهدیقظه میکاو ز  یخوابناک
  م مایجان که نگذار يرو بخسب ا

  خ ِ خوابیاز ب یهم تو خود را بر کن
  بانگ آبم من به گوش تشنگان

  عاشق، بر آور اضطراب يبرجه ا
  

  د او طعام یابیکز شکار مرغ   
   یجامگ يو آن دگر حارس برا

  ش تو قوت جان یکه از آن سو داد
  دیبر يبهر کار او ز هر کار

  کنندیم ير خاك  بازدتا به شب 
  دهدیۀ وسواس عشوه اش میدا

  از خواب بجهاند تو را یکه کس
  همچو تشنه که شنود او بانگ آب 

  رسم از آسمان یهمچو باران م
  ؟بانگ آب و، تشنه و، آن گاه خواب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

امد بدان وثاق که اشارت کرده بود و ید وعدة معشوق بیعاشق که شب بر امت آن یحکا. 18
  بش را پر گردکان نمود و رفتیج دمعشوق آم. از شب را منتظر بود تا خوابش ربود یبعض

  شیام پیبودست در ا یعاشق
  سالها در بند وصل ِ ماه خود

  ابنده بودینده یعاقبت جو
  ایکامشب ب: ار اوی يگفت روز

  م شبین تا نیفالن حجره نشدر 
  مرد قربان کرد و نانها بخش کرد

  مرد انتظار یشب در آن حجره هم
  منتظر بنشست و خوابش در ربود

  دار بد، خوابش گرفتیب یساعت
  ار اویل آمد یبعد نصف الل

  دیعاشق خود را فتاده خفته د
  ب کردیاندر ج گردکان  چندش 

  دیچون سحر از خواب عاشق بر جه
  ه ما همه صدق و وفاستشا: گفت

  میمنیخواب، ما زآن ا یدل ب يا
  ن مطحن شکستیگردکان ما در ا
  ؟ماجرا ين صالیعاذال، چند ا

  من نخواهم عشوة هجران شنود
  ستیوانگیر شورش و دیهر چه غ

  ش یپاسبان عهد  اندر عهد خو  
  شاهنشاه خود مات و، مات  شاه

  نده بودیکه فرج از صبر زا
  ایتو لوب یبپختم از پکه 

  طلب  یم شب من بیم نیایتا ب
  ر ِ گردید آمد مهش از زیچون پد
  ار ِ غارید وعدة آن یبر ام

 ش و غنودیخو یاوفتاد و گشت ب

 !شگفت يعاشق دل داده را خواب؟ ا

  صادق الوعدانه آن دلدار او
  دین او دریاز آست یاندک

  باز نرد ین، میر ای، گیکه تو طفل
  دیگردکانها را بدن و یآست

  رسد  آن هم ز ماست یآنچه بر ما م
  م یزنیچون حرس بر بام چوبک م

  م از غم خود اندك است یهر چه گوئ
  وانه راین دیپند کم ده بعد از ا

  ؟آزمودم، چند خواهم آزمود
  ست یگانگیدر ب ين ره  رویاندر ا
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  ر رایم آن زنجین بنه بر پایه
  ر آن جعد نگار مقبلمیغ

  ستیبرادر، راست ن يعشق و ناموس، ا
  ان شومیکه من عروقت آن آمد 

  ایشه، بیشرم و اند عدو ِ يا
  یجان از جادوئ ببسته خوابِ يا
  فشاریر و میصبر گ ين گلویه

  ؟خنک گردد دلش یتا نسوزم، ک
  ، بسوزيسوز یخانۀ خود را هم

  ر مستیش يا ،ن خانه رایخوش بسوز ا
  ن، من سوز را قبله کنمیبعد از

  پدر يا  خواب را بگذار امشب
  که مجنون گشته اندبنگر آنها را 

  خلقان غرق ِ عشق ین کشتیبنگر ا
  د و دلربایناپد یاژدهائ

  گه شد از اوآعقل ِ هر عطار ک
  تا ابد یائین جو بر نیرو کز ا

  نیو بب يمزور، چشم بگشا يا
  برآ  یزرق و محروم ياز وبا

  شود "نمیب" ی، هم"نمیب ینم"تا 
  بخش باش یو، مست یبگذر از مست

  ؟پست یمست نیتو بد يچند ناز
 ر شود سر مستاریگر دو عالم پ  

  یابد خوارئین يارین ز بسیا
  گر جهان پر شد ز تابِ نور مه
  گر جهان پر شد ز نور آفتاب

  ن جمله باالتر خرامیک، با ایل
  چو باز ِ اشهب است ین مستیگر چه ا

  مست ز ابرار و، مقرب زآن به است
  ازیشو اندر امت یلیسراف رو 

  شه شدیدل مزاح اند مست را چون
  ؟ستیبهر چ "ن ندانم، و آن ندانمیا"

  ر رایدم سلسلۀ تدبیکه در  
  بگسلم  ير آریگر دو صد زنج

  ست یعاشق مأ يناموس، ابر در 
  نقش بگذارم، سراسر جان شوم 

  ایدم پردة شرم و حیکه در
   یارا که در عالم توئیسخت دل 

  سوار يتا خنک گردد دل عشق، ا
  دل ِ ما خاندان و منزلش  يا
  ؟جوزیال : دیست آن کس که بگویک

  تر است ین اولیخانۀ عاشق چن
  زانکه شمعم من، به سوزش روشنم 

  خوابان گذریب يدر کو یک شبی
  همچو پروانه به وصلت  ُکشته اند

  حلق ِ عشق   یگشته گوئ یاژدهائ
  عقل ِ همچون کوه را او کهربا

  خت اندر آبِ جویطبله ها را ر
  کن حقا له  کفوا ً احدیلم 

  ؟نیمن ندانم آن و ا: یچند گوئ

  درآ  یومیو ق یدر جهان ِ ح
  بود "دانم یم"، "ندانمهات"ن یو
ُ کن در استواش یز   ن تلون نقل 

  ن مست هست یچند يبر سر هر کو
  ست خواریک  نیک باشند و، آن یجمله 

   ینارئ یخوار کبود؟ تن پرست
 ؟د بر ِ صاحب ولهیکساد آ یک

  ؟بود خوار آن تف خوش التهاب یک
  چونکه ارض اهللا واسع بود و رام 

  ن ِ قدس هست یدر زم يبرتر از و
 روبه است ر او چونیبر مقرب ش

  در دمندة روح و مست مست ساز
  شه شدیپ  "ن ندانم، و آن ندانمیا"

  ست یم کیدانیم: آنکه یتا بگوئ
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  بهر ثبت باشد در سخن ینف
  ن واگذاریه "ست آنین و، نیست این"
  طلب یبگذار و همان هست ینف
  پرَست یبگذار و همان هست ینف
  

  بگذار و ز ثبت آغاز کن  ینف  
  ش آریآنکه آن هست است، آن را پ

 ترك و مطرب را بگو  واحوال ِ شب

  پدر ز آن  ُترك مست  ياموز این بیا
  

  
  
  
 

شرابا  یتعال ان هللا"ث یحد یر ترك مخمور مطرب را به وقت صبوح و معنیام ياستدعا. 19
کروا و إذا سکروا طابوا، الخ  و قوله تعالیاعده الول یائه إذا شربوا س  رارونَ من کاس ٍ یِإنَّ االبشْرَب

  کان مزاجها کافورا ً
  نوشد یتا هر که مجرد است از آن م       جوشدیدر خم اسرار بدان م یم

   یم جز حاللینخور یما م       حرامست  يخوریکه تو م ین میا
  يمست شو يوز شراب خدا        يست هست شویجهد کن تا ز ن

  سحر آگاه شد   یُترک   یاعجم
  مطرب جان مونس مستان بود

  کشد یمست يشان را سویمطرب ا
  آن شرابِ حق بدان مطرب برَد

  ک نام دارد در سخنیهر دو گر 
  انیدر م یهست لفظ یاشتباه

  م رهزن استیاشتراك لفظ دا
  بسته سر يکوزه هاجسمها  چون 

  اتین تن پر از آبِ حیکوزة ا
  یشه  يگر به مظروفش نظر دار

  ن جسم دانیلفظ را مانندة ا
  ن بودیدة تن دائما تن بید

  يمثنو يپس ز نقش ِ لفظها
  ن قرآن ز دلیکا: فرمود یدر نب

  یم: چونکه عارف گفت  اهللا اهللا
  طان بودیفهم ِ تو چون بادة ش

  با شرابن دو انبازند، مطرب یا
  پر خماران از دم مطرب چرند

  ان اوستین پایا  دان ویآن سر م
  در سر آنچه هست  گوش آنجا رود

  روند یهوشین دو  به بیبعد از آن  ا

  وز خمار ِ خمر  مطرب خواه شد  
  نقل و قوت و قوت مست  آن بود

  از دم ِمطرب چشد یباز مست
  ن مطرب چرَدین شرابِ تن از ایو
  ن حسن تا آن حسن یک فرق است ایل
  سمان؟ یک، خود کو آسمان؟ کو ریل

  و مؤمن در تن است اشتراك گبر 
  درنگر  تا که در هر کوزه چبود،

  کوزة آن تن پر از زهر ِ ممات 
   یتو گمره یور به ظرفش عاشق

  ش در اندرون، مانند جان یمعن
  ن بودیپر فن ب دة جان، جان ِید

   يمعنو يصورتش ضال است و هاد
ضل  یو بعض یبعض يهاد را م  

ِ عارف کیپ   ؟ یبود معدوم شئ یش
  رحمان بود  یتو را فهم ِ م یک
  ن دارد شتاب ین بدان و آن بدیا

  خانه برَندیم يمطربانشان سو
  ، در چوگان ِ اوست يدل شده چون گو

  در سر ار صفراست  آن سودا شود
  ک شوندیوالد و مولود آنجا 
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  و درد يشاد یچونکه کردند آشت
  خوابناك یتید بیمطرب آغاز

  ال عجب ان ال اراه یأنت وجه
  ال عجب  ِان لم  َارك یأنت عقل

  دیحبل الورجئت اقرب أنت من 
  القفار یف يبل اغالطهم أناد

  زیعز يان ندارد، این سخن پایا
  

  دار کردیمطربان را  ُترك ما ب  
  ا من ال اراك یُالکاس   یکه  َانلن

  ۀ ُ القرب حجاب االشتباه یغا
  من وفور االلتباس ِ المشتبک 

  دیا نداء للبعیا یکم اقل 
 ممن اغار یاکتم من مع یک

  زیصاحب تم يبشنو اکنون نکته ا
  

  
  
  
  
  
  
 

  شه و پنهان شدنیختن عایه السالم و گریغمبر علیر بخانۀ پیضرآمدن . 20
  ریغمبر ضریش پیاندر آمد پ

  ام یمن مستسق  آب و ر ِیتو م يا
  ر از در شتابیچون در آمد آن ضر

  زانکه واقف بود آن خاتون ِ پاك
  باتر بود  رشکش فزونیهر که ز

  را قما دهند يران شویگنده پ
  در هر دو کون يچون جمال احمد

  هر دو کون او را رسد ينازها
  را يوان گویکه در افکندم به ک

  دیال شو رم ینظ یدر شعاع ِ ب
  غائب شوم یاز کرم من هر شب

  خفاش وار یمن شب یتا شما ب
  دیعرضه کن يهمچو طاوسان پر

  ازیاز امتزشت  يد آن پایبنگر
  م صبح بهر گوشمالیرو نما

  ن سخنیادراز است را یز  ،کنُ ترك 
  

  رینوا بخش ِ تنور هر خم يکا  
  م یساق يمستغاث، المستغاث، ا

  خت بهر احتجاب یشه بگریعا
  رسول ِ رشکناك  يوریاز غ

  ا بنون یزد یزانکه رشک از ناز خ
  آگهند يریو پ یچونکه از زشت

  ش عون یزدانیفرّ  يبدست؟ ا یک
  د صد تو را رسدیرت آن خورشیغ

  را ياختران، زو رو يد، ایدر کش
  دیش نور من رسوا شویور نه پ

  م که روم یروم؟ اال  نما یک
  ن مطارید گرد ایپر زنان پر

  دیباز سست و منکر و معجب شو
  ازیا همچو چارق کاو بود شمع ِ

  شمال  ز اهل ِ ید از منیتا نگرد
  کن امر ُ ،يکردست از دراز ینه
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

را و ت اوکه  يشویپنهان م راشه را که چیعا و آلهه یعلاهللا  یحضرت رسول صلامتحان کردن . 21
  ندیب ینم

  امتحان يغمبر برایگفت پ
  شه با دستهایکرد اشارت عا

  روح یعقل است بر خوب رتیغ
  روح راست هک یین پنهانیبا چن

  کم شو نهان  ،راو ند تیب یاو نم  
  نم ورایمن ب کی، لندیاو نب

نصوح  يل ایهات و تمثیر ز تشبپ  
  ؟ن چراستین رشکین چنیا يعقل بر و
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  ؟رشک خو يا یکن یاز که پنهان م
  ن آفتابیپوش ا يرو یرود بیم

  ؟رشک ور يا یکنیاز که پنهان م
  رشک از آن افزونتر است اندر تنم

  من گران آهنگ رشک ز آتش ِ
  جان و دل يا ،ستتین رشکیچون چن

  ترسم ار خامش کنم آن آفتاب
  ما اظهر شود گفت یدر خموش
  ش کف شودد بحر غرّگر بغرّ

  آن روزن است بستن ِ ،حرف گفتن
  گلُ  ير روبن بلبالنه نعره ز

  قل مشغول گردد گوششانُ تا به 
  د کاو بس روشن استین خورشآش یپ

  

  او يدست نورش رویآنکه پوش  
ش را نقاب ینور اوست رو فرط  

  ند اثریب ینماو را کافتاب 
  کنم  شکز خودش خواهم که پنهان

من   باد و چشم و گوش خود در جنگ  
  پس دهان بر بند و گفتن را بهل 

  اند حجاب گر بدرید ياز سو
  افزونتر شود ،لیآن م ،که ز منع

ن اعرف شودال جوش احببت  
  دن است یپوش ،ن اظهار سخنیع

  گل ُ  يمشغولشان از بو یتا کن
  گل نپرد هوششان ُ  يرو يسو

  ره زن است یلیقت هر دلیدر حق
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  ر ِ تُركین غزل را در بزم ِ امیآغاز کردن مطرب ا. 22
  دانم ینم ؟یخواه یدل چه م ین آشفتۀ بیاز ا      دانم ینم ؟یا ماهیا سرو ی یا سوسنی یگل

  ر رایو جواب مطرب امبخوان  یدانیمچه ترك که آنخطاب کردن و 
  مست ترك نزدد یمطرب آغاز

  ا وثنی یندانم که تو ماه یم
  چه خدمت آرمت تاندانم  یم
  دااز من ج یستین گر !عجب يا
  یکشَ یندانم که مرا چون م یم

  لب در ندانم باز کرد ،نیهمچن
از شگفت ،"ندانم یم"د شد چون ز ح  

  دیکش یترك و دبوسُ د آن یبر جه
  به دست یگرز را بگرفت سرهنگ

  شحد و مرَ ین تکرار بیا :گفت
  گه مخورُ  یندان یم ،قلتبانا

  اش یدانیکه م ،جیگ يا ،آن بگو
  ؟يمر یک ؟یئز کجاا: میچون بگو

  نینه ز هند و نه  ز روم و نه ز چ
  نه طراز، نه موصل ،نه ز بغداد و

  اسرار أَلست  ،نغمه در حجابِ  
  ز من  یخواهیچه م کهندانم  یم

  ا در عبارت آرمت ی ،تن زنم
  تو کجا ،میمن کجا ،ندانمن م

یکشَ یگاه در خون م ،رگاه در ب   
  ندانم ساز کرد یم ،ندانم یم

ن حراره دل گرفت یما را ز ترك  
  دیدوها بر سر مطرب یا علب

  د است ن دم بیا یکشُ مطرب  ،ین :گفت
  سرش  بربکوبم  ،کوفت طبعم را

  مقصود بر گوب یدانیزآنچه م
  در مکش  ،ندانم یم ،ندانم یم

  ينز هر م،ز بلخ ین :یئتو بگو

  نینه ز شام و نه عراق و بارد
  دراز راه  یو ن یدر ن یدر کش
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  باز ره یئاز کجا تاخود بگو 
  ؟ناشتاب يچه خورد :که ا بپرسمی

  ر و نه بصلینه بقول و نه پن
  د و نه عدسید و نه ثرینه قد

  ؟ستیدراز از بهر چ یئسخن خان یا
  تو یش از نفیرمد اثبات پ یم

  ن ساز رایا یدر نوا آرم به نف
  

  گه ین جایح مناط ایهست تنق  
  نه شراب و نه کباب  :یئتو بگو
 ر و نه ز شکر   نه عسلینه ز ش

  آن بگو تنها و بس  يآنچه خورد
  ست یزانکه مقصودم خف :گفت مطرب

  ز اثبات بو يکردم تا بر ینف
  د راز رایمرگ گو يریچون بم

  

  
  
  
  
  
  
 

  یم سنائیت حکیر بیو تفس "موتوا قبل ان تموتوا"ث یحد یدر معن. 23
  یخواه یزندگ یش از مرگ اگر میدوست پ ير ایبم

  ش از مایگشت پ یبهشتن مردن یس از چنیکه ادر
  يو اندر پرده ا يکند یجان بس
  ست جان کندن تمامین يریتا نم

  ده کم بویه دو پایچون ز صد پا
چون رک گز ز صد گز کم بودین س  
  ریام يا  یئاین ین کشتیا غرق ِ

  طارق است ناصل دان کا  "آخر منّ"
  ازرق شود  گنبدُ   آفتابِ

  گشت جان کندن دراز ،يچون نمرد
  ما نهان تا نگشتند اختران ِ

  شکن را در یمن ،گرز بر خود زن
  یدن يا هم  یزنیگرز بر خود م

يده ایمن د عکس خود در صورت  
  ه شد فروکه در چ يریهمچو آن ش

  یشک یهست باشد ب ضد ،ینف
  ستیضد اعالم نِ  ین زمان جز نفیا
  ذو لباب يا ،د آنیحجابت با یب
  يرو يکه در گور یچنان مرگ ین

  ردبم یطفلآن  شد بالغ چون مرد 
  نماند یت خاکأیه ،زر شد   خاك
  اسرار جو يکا :ن گفتیز یمصطف

  رود چون زندگان بر خاکدانیم

  زانکه ميد ناورده اردن اصل ب   
  به بام  یئنا نردبان  کمال ِ یب

دبام را کوشنده نامحرم بو  
؟رود یه کآب اندر دلو از چ  

  "ریاالخ منّ"اندر او  یننهکه تا 
  را غارق است  یوسواس و غ یکشت
  ش چونکه مستغرق شوده یکشت

  شمع طراز يا ،مات شو در صبح
  جهان  دیخورش  پنهان است دان که 

  تن  چشم ِ  زانکه پنبۀ گوش آمد
   ین منیا ،اندر فعالم ،ستوعکس ت

   يده ایچیدرپش یخو در قتال ِ
  پنداشت او یمخود را خصم  عکس ِ

   یاندک یضد را بدان ،تا ز ضد
  ست یدام ن یب یدم ئهن نشیاندر ا

  ردر آن حجاب ن و بیمرگ را بگز
يور يورسکه در  یلیتبد مرگ   
  سترد یزنگ ۀصبغ ،شد یئروم

  نماند یخار غمناک ،غم فرح شد
زنده تو ینیکه ب یرا خواهرده م  
جانش شده بر آسمان  ،رده وم  
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  ستین دم به باال مسکنیجانش را ا
  ست نقلش از مرگ او کردیزانکه پ

  عام جان ِ چو نقل ِ ین ،نقل باشد
  نیند بر زمیبب اوهر که خواهد ک
  نیبب :را گو یمر ابو بکر تق

  ق رایت نگر صدأن نشیاندر ا
  امت بود نقدیپس محمد صد ق

  است احمد در جهان یزادة ثان
  ده اندیرسپ یامت را همیزو ق

  یبس یگفتیبا زبان حال م
  امین گفت آن رسول خوش پیبهر ا

موت رده ام من قبل ِهمچنان که م  
  نیامت را ببیق  امت شویپس ق

  ش تمامیندان ن،یا يتا نگرد
  کمال یعقل را دان ،يعقل گرد
  نیقی ی، نار را دانينار گرد

  نیبم ين دعویبر ارهان ب یگفتم
  ار خوارین طرف بسیر ایهست انج

  در همه عالم اگر مرد و زنند
  رتها شمیا را وصهآن سخن

  نیعبرت بدرحمت و د یتا برو
  ت نگر در اقربایتو بدان ن

  کل آت آت آن را نقد دان
  بیگردد حجن نظر یور غرضها ز

  ستیأم يخشک بر عجزاز یدر ن
  رت نهادیزنج ،ستیریعجز زنج

  ستیز يهاد يا :پس تضرع کن که
  سخت تر افشرده ام در شر قدم

  بوده ام تو کرّ يحتهایاز نص
  ؟مرگ ادیا یصنعت فرض تر  ادی

  زندین مرگ طبلک میسالها ا
  

  ست یروح او را نقل ن ،ردیگر بم  
  به عقل  ین ،دیردن فهم آن به میا

  تا مقام  یاز مقام   یهمچو نقل
ن یقیرود ظاهر یمکاو رده را م  

نیصادقر الیام یقیشد ز صد   
  ق رایتصد یتا به حشر افزون کن
  و عقد حلّ ئشزانکه حل شد در فنا

  ان یامت بود او اندر عیصد ق
  ؟امت راه چندیتا ق ،امتیق يکا

ی؟رسد کسکه ز محشر حشر را پ  
  ا کرام ی "موتوا قبل موت" رمز ِ

  ت و صوت ین صیز آن طرف آورده ام ا
  ن یز را شرط است ایدن هر چید

  ا ظالم ین انوار باشد کاخواه 
  ال جم یعشق را دان ،يعشق گرد
 نیآن و ا یبدان، هم ينور گرد

يدگر ب ن یا ادراك اندر خورد  
  ر خواریقنق انج یگر رسد مرغ

ردننددم به دم در نزع و اندر م  
  د در آن دم با پسریکه پدر گو

  ن یبغض و رشک و ک خ ِید بتا ببرّ
  راو او بسوزد دل ت تا ز نزع ِ

  دوست را در نزع و اندر فقد دان 
  ب یها را برون افکن ز جنظرن یا

  ست یده معجزیبا عاجز گز زآنکه
  د گشادیبا ،ر نهیچشم در زنج

  ؟ستین ز چیا ،بسته گشتم ،باز بودم
  ز قهرت دم به دم  "خسرم یلف"که 

و، يت شکن دعوب گر بوده ام  تب  
  برگ  تو اصل ِ ،مرگ مانند خزان
  کندیگاه جنبش میگوش تو ب
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 دار شود به ماتم اهل حلبیع کند و در نزع بیکه عمر ضا یه مغفلیتشب. 24
  آه مرگ د اندر نزع از جان یگو

  مرگ از نعره گرفت ين گلویا
  یافتتش را دریق خویدر دقا

  

  مرگ  ،ن زمان کردت ز خود آگاهیا  
   !شگفت ي، اطبل او بشکافت از ضرب

یافتین زمان دریردن ارمز م  
  

  
  
  

  ان حال کردنیدن شاعر به حلب روز عاشورا و حال معلوم نمودن و نکته گفتن و بیرس. 25
  حلب روز عاشورا همه اهل ِ

میعظ ید مرد و زن جمعیرد آگ  
  کاد اندر بننوحه کنتا به شب 

  بشمرند آن ظلمها و امتحان
  و و نعره ها در سرگذشتیاز غر

  دیاز ره رس يشاعر یبیک غری
  کرد يو آن سو را ،شهر را بگذاشت

پشد اندر افتقادیرسان مرس پ  
  ردزفت باشد که بم یسین رئیا

  دیو القاب او شرحم ده ،نام او
  ؟او شه و اوصافیست نام و پیچ
  شاعرم که مرد ،ه سازمیمرث

  يوانه اید تو: گفتش که یکیآن 
  ؟که هست یدانینم عاشورا  روز ِ

  ؟صه خوارقن یبود ا یمن کؤش میپ
  آن پاك روح من ماتم ِؤش میپ

  

  ه اندر تا به شب یانطاک باب ِ  
م یقماتم آن خاندان دارد م  

  کربال يبرا ،عاشورا ،عهیش
  د آن خاندان ید و شمر دیزیکز 

گردد همه صحرا و دشت  یر همپ  
  دیعاشورا و آن افغان شن روز ِ

کرد يهایآن ه يجستجو قصد  
  ؟ن ماتم فتادیبر که ا ؟ن غمیست ایچ
  ردخُ ن مجمع نباشد کار ِین چنیا

  دیا هشما اهل د ،بم منیکه غر
  او ه ز الطافیم مرثیتا بگو

  م رَب ینجا برگ و اللنگیاز اتا 
   يخانه ا يعدو ،عهیش يتو نه ا

  به است  یکه از قرن یجان ماتم ِ
  گوشوار عشق ِ  قدر عشق گوش

  نوح  شهره تر باشد ز صد طوفان ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عۀ حلبینکته گفتن آن شاعر جهت طعن ش. 26
  ؟دیزیک کو دور یل ،يآر :گفت

  دیآن خسارت را بد ،چشم کوران
  ؟د تا اکنون شمایخفته بودست

  خفتگان يا ،دیپس عزا بر خود کن
  ستبج یز زندان   یسلطان روح ِ

  ن بوده اندیشان خسرو دیچونکه ا
  دولت تاختند شادروان ِ يسو

  یو شاهنشه هملک است و گدور ِ 

  ؟دینجا رسیر ایچه د ؟ن غمآست دب یک  
  دیت را شنین حکایا ،انگوش کرّ

  از عزا دیدیکه کنون جامه در
یست اید مرگزانکه ب ِ   گران  ن خواب
  ؟م دستیئو چون خا میرد ونجامه چ

  تند بندسسگچو ب ،شد يوقت شاد
  ر را انداختندیکنده و زنج

   یشان آگهیه از اذر کیگر تو 
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  يبرو بر خود گر ،آگه يور نه ا
ِ یدل و دبر    کنُ خرابت نوحه  ن

  ؟لیند چرا نبود دلیب یور هم
؟یخن فرّید یمت کو از خَدر ر  

  غیآب را نکند در ،دیآن که جو د
  

   يزانکه در انکار نقل و محشر  
  کهن  ن خاكیجز ا دنیب ینم چون

  ریچشم س ،جان سپار و ،پشت دار و
  ی؟سخ کو کف ،بحر يدیگر بد

  غیو مرا ا ید دریخاصه آن کاو د
   

  
  
  
  
  

از  يدانه ابه که ن رحمت او را یحق و خزا یاقننده رزیناب يا به موریبر دنص یل حریتمث. 27
  ندیب ینمسعت آن خرمن کوشد و  یم یخرمن

  لرزان شود از آنبر دانه   مور
  میدانه را با حرص و ب کیشد ک یم

  یه :د کهیگو یصاحب خرمن هم
  يده ایما آن د يتو ز خرمنها

  نیوان را ببیک ،به صورت ذره يا
  يده ایآن د بل ،ن جسمیا يتو نه ا

  و پوست لحم یباقو دست ید یآدم
  م ز نمک خُیکند ُ کوه را غرقه 

  مخُ ا راه شد از جان ِیچون به در
  ا بودیگفتۀ در "قُلْ"ن سبب یز

گفتۀ او جمله دذبو بحر ِِ  ر  
ا چون ز یدر دادما بودِ  خم  

  مرق حس افسرد بر نقش ِ چشم ِ
  احول است ةدید اوصاف یئن دویا
  ن گذر از نقش خُم، در خُم نگریه

  پاك از آغاز و آخر آن عذاب
  نیقیا دان ین خُم را تو درین چنیا

  ن وصلیدر ع یدوئ یائیگشته در
  بلکه وحدت گشته او را در وصال

  حقم، منصور وار: دیبعد از آن گو
  سر در جهان ظاهر شود نیتا چن
  د در جهاد و کوشش اویتا فزا

  روان ياهل دل همچونکه جو در و
  ز بعث ؟نیز چه معلوم گردد ا ،یه

  بود یاعم پر يز خرمنها اوک  
  م یعظند چنان چاش ِیب ینم چون

   یئش تو معدوم شیپ يز کور يا
   يده ایچیر آن دانه به جان پاندک

  ن یمان را ببیرو سل ،یمور لنگ
   يده ایگر جان د  از جسم یواره

  ز اوست یآن چ ،ده استیهر چه چشمش د
  م ی يم چون باز باشد سوخُ چشم ِ

  حون بر آورد اشتلم یم با جخُ
  ا بودیگو ير چه نطق احمدگ

  ا نفوذیکه دلش را بود در در
  ؟ا بودیدراز  یچه عجب گر ماه

  و او مستقر ینیب یمر مق وت
  آخر اول است  ،ور نه اول آخر

 ان و سریپا یست بیکاندر او بحر

 مانده محرومان ز قهرش در عذاب

 نیآسمان و هم زم يوزنده از 

 ن وصلیدر ع یسوئ یشد ز سو در ب

 شد خطابِ او خطابِ ذوالجالل

 تا شود بر دار ِ شهرت او سوار

 مقبل اندر جستجو ماهر شود

 دار ِ هویسر گرددش دیتا م

 جان يایک گشته در دری یدوئ یب

  کم کن اندر بعث بحث  ،بعث را جو
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شرط ردن استروز بعث اول م  
  ن غلط کردند راهیجمله عالم ز

  علم از ترك ؟م علمیئاز کجا جو
  هست از ترك ؟م هستیئاز کجا جو
  نیا نعم المعی ،کرد یهم تو تان

  دیکاو از عدم آمد پد يده اید
  ودبمنتظم محشر  ن جهان ِیا

  ق ناتمامین حقاآد یز آن نما
نعمت یخوش بر دوزخ جنات  

  لدخُ شهد گردددر دهانش تلخ 
  يز در سوداگریمر شما را ن

  ؟دن بودیبخر اهل ِ نظاره  یک
پ؟ن به چند و آن به چندیکا ،رسانرس پ  

  خواهد ز تویکاله م یاز ملول
  د و باز دادیرا صد بار دکاله 

  ؟يمشتر و فرّ کو قدوم و کرّ
  يچونکه در ملکش نباشد حبه ا

  يه ایستش سرمایدر تجارت ن
  ا زر استین دنیه در بازار ایما

  بازار رفت ه دریما یهر که او ب
  چ جایه ؟برادر يکجا بود یه

  من شو تا بجنبد دست يمشتر
  ست و بارد استگر چه که س يمشتر

  ریحمام روح گ ،کنان باز پرّ
  کردگار يکن برایم یخدمت

  

  رده زنده کردن است زانکه بعث از م  
  پناه آن آمد  ترسند وکز عدم 
  سلم  از ترك ؟م سلمیئاز کجا جو
  دست  از ترك دست؟م یئاز کجا جو

  ن یهست ب  ن را یدة معدوم بید
دیرا همه معدوم د یهست ذات  

  ده مبدل و انور شودیگر دو د
  د فهمش حرام ن خامان بویکه بر ا
   یگر چه حق آمد سخ ،مشد محرّ

  خلد عهد ان ِیچون نبود از واف
  ي؟نبد چو نبود مشترج یدست ک

  دن بودیگول گرد ،آن نظاره
  شخندیر وقت و رییغت یاز پ

  و کاله جو يست آن کس مشترین
  مود بادیپ ؟مود اویپ یجامه ک
  ي؟سرسرو  یگنگل جکو مزا

   ؟يد جبه ایچه جو گنگل  یجز پ
   ؟يه ایسا هاو چ ،پس چه شخص زشت

  تر است  ه آنجا عشق و دو چشم ِیما
  تفت و باز گشت او خام  ،و عمر رفت

  چ بایه ؟بهر خوردن یختچه پ یه
  من  د معدن آبستیلعل زا
  که دعوت وارد است  ،ن کنیدعوت د
ریق نوح گیدعوت طر در ره  

خلقانت چه کارِ  با قبول و رد  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مه شب و اعتراض معترض و جواب دادن او راین یخال يبر در سرا ین شخصزد يسحور. 28
  يبر در يزد سحوریم یکیآن 

  را به جد يزد سحوریم شب مین
  ن سحوریوقت سحر زن ا ،اوال
  بو الهوس يکن اُ فهم  ،گر آنکهید

  يو و پریست جز دینجا نیکس در ا

   يمهتر رواق ِ ،بود و یدرگه  
  مستمد يکا :یگفت او را قائل

  و شور ن شرّیا گهم شب نبود ین
  ؟خود هست کس ،ن خانه درونیندر اکا

  ي؟بریاوه میروزگار خود چه 
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  ؟گوش کو ،دف یزنیم یبهر گوش
  بشنو از چاکر جواب ،یگفت :گفت

ِ یگر چه هست ا   مشبیتو ن ن دم بر
  روز شدیمن پ نزد یهر شکست

  لیرود ن ش تو خون است آبِیپ
  در حق تو آهن است آن و رخام

  است و جمادکه بس گران ُ ش تو یپ
  زه ساکت استیش تو آن سنگ ریپ
  ستیرده ان مسجد مش تو استویپ

  ش عوامیجهان پ يجمله اجزا
  و سرا قصرن یکاندر ا" یآنچه گفتو

  دهندین خلق زرها میبهر حق ا
  دور دست حج ِ در راه ،مال و تن

  ؟"ستیکان خانه ته"ند یگویچ میه
دوست را يند سرایب یر همپ  

  یجمع و انبهر ز پ يبس سرا
  تو در کعبه بجو یهر که را خواه

  بود یکاو فاخر و عال یصورت
  او بود حاضر منزه از رتاج

  کهاین لبیکا :ندیگو یچ میه
  ؟یده یکیکو ندا تا خود تو لب

  ک آوردیکه لب یقیبلکه توف
  ن قصر و سرایمن به بو دانم که ا

ر و بمیق زیخود را بر طر مس  
  سحور ن ضربِین چنیتا بجوشد ز

قتال و کارزارِ  خلق در صف  
  وب واریاندر بال ا یکیآن 

  پون نوح در اندوه و کرب یکیآن 
  ا چون ابوذر  بر حذرین ز دنیا

  صد هزاران خلق تشنه و مستمند
غفور من هم از بهر خداوند  

  يرزر ب يکه از و یخواه يمشتر

  ؟هوش کو ،د تا بداندیهوش با  
  ر و اضطراب یدر تح یتا نمان

  طرب  ک شد صبح ِینزد من نزد
  ش چشمم روز شدیجمله شبها پ

  ل ینب يا خون، ی، نمن آب است شیپ
  موم است و رام  یش داود نبیپ

  ش داود اوستادیپمطرب است او 
  ح و قانت است یفص بسش احمد یپ
  ست یرده ادل ب یش احمد عاشقیپ
ش خدا دانا و رام یرده و پم  
  "؟ن طبل رایا یزن یچون م ،ست کسین

  نهندیر و مسجد میخ صد اساس ِ
  ؟مست بازند چون عشاق ِ یخوش هم

   ؟ستید آنکش آگهیگو ین سخن کیا
  ایآنکه از نور الهستش ض

   ینان تهیعاقبت بش چشم ِیپ
  او وتش ید در زمان پیتا برو

  ؟بود یخال یت اهللا کیاو ز ب
  اج یاحت يمردم برا یباق
  ؟م آخر چرایکنیم یئندا یب

 ی؟ک تو چون شد تهیاز ندا لب

  از احد یئهست هر لحظه ندا
  ایمیبزم جان افتاد و خاکش ک

  زنم یش میایمیتا ابد بر ک
ش بحوریبخشا ز یر افشاندر د  

  بازند بهر کردگار یهمجان 
  عقوب واری يو آن دگر در صابر

 وآن دگر چون احمد اندر صف ِ حرب

 وآن دگر در استقامت چون عمر

  کنندیم ياز طمع جهد ،بهر حق
  سحور دش یزنم بر در به امیم

   ؟يمشتر ،دل يا ،باشد یبه ز حق ک
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  نجس یخرد از مالت انبانیم
  فنا جسم ِ خ ِین یستاند ایم
  ز اشک يستاند قطرة چندیم
  ر سودا و دودپ ستاند آهیم

  از آن يسود ینقد آور تا کن
یآه باد، چشم راند کابر اشک  
  رینظ ین بازار گرم بیدر ا ،نیه

  ره زند یبیو ر یرا شکو ور ت
  بسکه افزود آن شهنشه بختشان

  

  ر مقتبس یدهد نور ضمیم  
  ما برون از وهم ِ یلکدهد میم
  که آرد قند رشک  ،دهد کوثریم
  سودو دهد هر آه را صد جاه یم
 انیز یه را بگذار تا نکنینس

  خواند "اواه"را بدان  یلیمر خل
  ریگب نوکهنه ها بفروش و ملک 

  کن سندُ ا را یانب تاجران ِ
  دن رختشان یکشنتاند که  یم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ق حال او رایدن خواجه او را، و معلوم کردن صدیو شوق او و رنجان یحبشقصۀ بالل . 29
  کرد آن باللیخار م يتن فدا

  ؟یکنیاحمد م ادیکه چرا تو 
  آفتابش او به خارزد اندر یم

  گذشت یق آن طرف بر میتا که صد
ر آب شدچشم او پ، ر عنادل پ  
  پند داد ،دشیخلوت بد ،بعد از آن
  پنهان دار کام ،است عالم السرّ

  ق تفتیگر از پگه صدیروز د
  خار د و ضرب زخم ِیباز احد بشن

  باز او توبه کردو، باز پندش داد 
  ار شدین نمط بسیتوبه کردن ز

  رد تن را در بالاسپ ،کردفاش 
  ر ز تومن پ رگ يو ،تن من يا

  رون کنمین پس ز دل بیتوبه را ز
  عشق قهار است و من مقهور عشق

تند باد يا ،ش تویکاهم پ برگ  
  دومیم ،ر باللمو ،گر هاللم

  ؟چه کار يو زار یماه را با زفت
  دهدیم يبا قضا هر کاو قرار

؟آنگه قرار ،ش بادیپ یبرگ کاه  
  عشق اندر دست ،گربه در انبانم

  گوشمال  يزد برایخواجه اش م  
   ین منیمنکر د ،بندة بد

  گفت بهر افتخاریاو احد م
  آن احد گفتن به گوش او برفت 

  آشنا يافت بوی یز آن احد م
  دار اعتقادیه میکز جهودان خف

  همام  يا ،شتیکردم توبه پ :گفت
  برفت  یم يآن طرف از بهر کار

  و شرار روشد از دلش یبر فروز
  وردتوبۀ او را بخَ ،عشق آمد

  زار شدیعاقبت از توبه او ب
  توبه ها يعدو يا ،محمد يکا

  ؟گنجا کجا باشد در اوُ توبه را 
  ؟توبه چون کنم ،خلد اتیاز ح
  عشق  قمر روشن شدم از نورچون 

  ؟کجا خواهم فتاد تامن چه دانم 
  شوم یآفتابت مبر  يمقتد

  ه وارید ساید پویخورش یدر پ
  کندیخود م سبلت ش خندیر

  ؟کار فکر یو آنگهان ،يزیرستخ
  عشق  دم پستک یباال و  یک دمی
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  رس گرداندم بر گرد یاو هم
  تند افتاده اند ل ِیدر س ،عاشقان

  اندر مدار   ایهمچو سنگ آس
  ان شاهد استیجو يگردشش بر جو

  نیتو جو را در کم ینیب یگر نم
  ست گردون را از اوین يچون قرار

  ؟هلد یک ،یدر شاخ دست یگر زن
  ر قدریبتو تد ینیب یگر نم

  آن خاشاك و کف يزانکه گردشها
ن اندر خروشیسر گردان بب باد  

  دو گاو خراس ،آفتاب و ماه
  دوندیخانه خانه م اختران هم 
  یه ،گر دورند ،اختران چرخ

  چشم و گوش و هوش ما اختران ِ
  یگاه در سعد و وصال و دل خوش

دن استین گردیگردون چون در ا ماه  
  ریهمچون شهد و ش ،فیگه بهار و ص

  گوست چو   ش اویات پیچونکه کل
  ن صد هزاریز ،دال ،يک جزویتو که 

  ریباش در حکم ام يچون ستور
  بسته باش ،خت ببنددیچونکه بر م
  جهدیفلک کژ مبر آفتاب ار 
  ن هوش داریه ،ز کنیکز ذنب پره

  نیانۀ آتشیابر را هم تاز
  ن سوم باریا ،ببار يبر فالن واد

  ستیش نیب یتو از آفتاب عقل ِ
  شیخو تو هم گام ِ ،عقل يا ،منه کژ

  م آفتابین ،چون گنه کمتر بود
  راو رم تیگ یکه به قدر جرم م

  ریفاش و ست ،دک و خواه بیخواه ن
  نوروز شد ،پدر ين گذر کن ایز

  ما يوکدر  شاه ماباز آمد 

  رزب ین ،ر آرام دارمیبه ز ین  
  دل بنهاده اند ،عشق يبر قضا

  قرار یروز و شب گردان و ناالن ب
  آن جو راکد است  :د کس کهیتا نگو

  ن یبب یگردون گردش دوالبِ
  مجو یآرام ،وار اختر ،دل يا

  گسلدب  يوند سازیهر کجا پ
  جوشش نگر، گردش و در عناصر

  با شرف  بحر ِ ان ِیباشد از غل
  ن به جوش یا بیدر امرش موج ِ ش ِیپ
دارند پاس یگردند و میرد مگ  

  شوندیم يسعدنحس و هر  مرکبِ
   یست پن حواست کاهلند و سیو

  ؟کجا يداریند و به بیشب کجا
   یشه یگاه در نحس و فراق و ب

  روشن است  یک و زمانیگاه تار
  ریاستگاه برف و زمهریگه س

  اوست  چوگان ِ سخره و سجده کن ِ
  ؟قرار یب یچون نباشش حکمش یپ

  ریدر مس یگاهو، گه در آخور حبس 
  برجسته باش چابک و  ،دیچون گشا

  دهدیسوفش مک یئه رویدر س
  گ واریه رو دیتو س يتا نگرد

  ن یچن   یئن رویچنهان   که  زندیم
  که گوش دار ،دهدیگوشمالش م
  ست یآمد ما یکه نه ياندر آن فکر

  ش یرو به پ ت،سوفکد آن یایتا ن
  نور تاب  یمین ،و ینیسف بکمن
  ر در داد و جزاین بود تقریا

  ریم و بصیعیا سمیبر همه اش
  خلق از خالق خوش پدفوز شد

  ما يآبِ جان در جوباز آمد 
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  دزنیخرامد بخت و دامن میم
  ردالب بیتوبه را بار دگر س

  وردمست گشت و باده خَ ،يهر خمار
  جان فزاو لعل ِ لعل  آن شرابِ ز

  م گشت مجلس دل فروزرّباز خُ
  دمیآیخوش م همستان ةنعر

  ار شدی یبا بالل ینک هالل
  تن غربال شد ،گر ز زخم خار

ِ یتن به پ   خار آن جهود ش زخم
  رسدیجانم م يسو یجان يبو

  یمعراج آمد مصطف ياز سو
  

  زندینوبت توبه شکستن م  
  ردپاسبان را خواب ب ،فرصت آمد

م کردیخت را امشب گرو خواهر  
  ما اندر لعل ِ ،لعل اندر لعل

  اسپند سوز  د چشم ب دفع ِو ز یخ
  دم یبا ین میچن ،تا ابد جانا

  ار شدزگلگل و ُُ خار او را  زخم ِ
  اقبال شد م گلشن ِمجان و جس

 من مست و خراب آن ودود جان ِ

  رسدیار مهربانم می يبو
  حبذا آنبر باللش حبذا 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه و آله و سلمیاهللا عل ینزد حضرت رسول صلرا  صورت حال باللق یصد گفتنباز . 30
  سترم دد ق از بالل ِیچونکه صد

  یمصطف نزدق یبعد از آن صد
  ستچ مون بال ِیم يمایکان فلک پ

  سلطان است ز آن جغدان به رنج باز ِ
  کنندیاستم مِ جغدها بر باز 

ن است کاو باز است و بسیرم او اج  
رانه باشد زاد و بودیغد را وج  

  ؟ز آنتو ا ياد آری  یکه چرا م
  ار؟یادت بود از آن دیا چرا ی

یکنیم یه جغدان فضولدر د  
ریاث مسکن ما را که شد رشک  

  ما که تا جغدان ِ يد آوردیش
  یتن یشان میدر ا یئوهم و سودا

  بد صفات يا ،میبر سرت چندان زن
  کنندیخش میمشرق چار م ش ِیپ

  جهدیخون بر م ياز تنش صد جا
  نیپنهان دار د :پندها دادم که

  امت آمدستیاو را ق ،عاشق است
  صبر ا امکان ِی ،و توبه یعاشق

  از توبۀ او دست شست  ،دین شنیا  
  گفت حال آن بالل با وفا

  ست وت عشق اندر دام ِ ازن زمان یا
  در حدث مدفون شدست آن زفت گنج 

کنندیم یگناه یو بالش ب رّپ  
  ؟ست پسیوسف چیرم ج یر خوبیغ

  جهود ز آن خشم ِاهستشان بر باز 
 بار و گلستانیالله زار و جو

  اریقصر و ساعد آن شهر ا زی
   ینکافیش در میفتنه و تشو

  ریحق یخوانو  یدانتو خرابه 
  شوایرا سازند شاه و پو مر ت
   یکنیم "رانیو" ،ن فردوسینام ا

  هات د و ترّیش ترك یئکه بگو
  زنندیشاخ خارش م تن برهنه 
  نهدید و سر میگویاو احد م

ن یلع بپوشان از جهودان ِ رّس  
  تا در توبه بر او بسته شدست 

  جان بس سطبر يا ،باشد ین محالیا
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عشق همچون اژدها ،رم وتوبه ک  
  ازین یب يخدا ز اوصاف ،عشق

  زر اندود آمدستِ  مسزانکه آن 
  دا دخانیچون رود نور و شود پ

  دا دخان ِ غم فزایچون شود پ
ودخَ اصل ِ يسو  سن وا رود آن ح  

  ماه يشود هم سونور مه راجع 
  یزندگ یبود، ن يدر او نور ین

آن نگار یل بپس بماند آب و گ  
  ستاو بج يزر ز رو انک ،قلب را

  شو پس مس رسوا بماند دود
  زر ان بود بر کان ِینایب عشق ِ

  کینبود شر يزانکه کان را در زر
  کان را کند انباز ِ یهر که قلب

رده ز اضطرابعاشق و معشوق م  
  کمال دیاست خورش یانرب عشق ِ

  

  خلق و توبه وصف، خدا آن وصف  
  ر او باشد مجازیبر غ یعاشق

  اندرون دود آمدست  ،ظاهرش نور
  آن زمان  يمجاز بفسرد عشق ِ

 هوا یعشق ماند، ن یبفسرد، ن

جسم ماند گنده و ردسوا و ب  
  اه یوار سیوا رود عکسش ز د

 یجمالش ماند و فرخندگ ین

  وار  وید  مه یوار بیگردد آن د
  خود نشست  به کان ِ ،بازگشت آن زر

  بماند عاشقش  زو، ه تریو سر
  شتریالجرم شد ب یهر زمان

  ک یف زر ال شک کان ِ يمرحبا ا
  المکان از وا رود زر تا به کان 

  آب  ،رفته ز آن گرداب ،یمانده ماه
  خلقان چون ظالل ،امر نور اوست

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نه یهر آ يشو یم يق را که چون بالل را مشتریه السالم صدیعل یت کردن مصطفیوص. 31
ل من باش و یک خود کن وکیلت شرین فضیاو را، مرا در ا يخواهند فزود بهاز بر یشان از ستیا

  م بها از من بستانین
  کفتبر ش ُگل  ن قصه چونیز یمصطف

  یافت همچون مصطفیمستمع چون 
  ؟ستیاکنون چاره چ :فرمود یمصطف

  خرمید او را میهر بها که گو
  آمدست "االرض ی فاهللار یاس"کاو 
  اقبال جو يکا :فرمود یمصطف

  بهر من یمینو لم باش یتو وک
  رفت آن زمان ،صد خدمت کنم :گفت

  گهرُ طفالن  کز کف :گفت با خود
  ولقوم جهن یمان را از ایعقل و ا

  ردار رانت دهد میآنچنان ز
  حرد به سیمابنآنچنان مهتاب 

  رغبت افزون گشت او را هم به گفت   
  شد جدا یش زبانیهر سر مو

  ست ین بنده مر او را مشتریا :گفت
  ظاهر ننگرم  فیان و حیدر ز

   شدست هللا دوعسخرة خشم ِ
  تو شوم انباز ِین من میاندر ا

  ن از من ثم کنُ قبض  ،شو يمشتر
  امان  یب خانۀ آن جهود يسو

  رسپ يا ،دنیبس توان آسان خر
ِ یا دیلک دنخرد با میم   غول و

  شان دو صد گلزار راید ز اکه خرَ
  حرد به سیسه بربایکز خسان صد ک
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  آموختند ياشان تاجریانب
  از سحر و نبرد ،و و غول ساحرید

  عدو یئزشت گرداند به جادو
  دوختند يده هاشان را به سحرید
  ن گهر از هر دو عالم برتر استیا

  ستیکیهره و گوهر خر م ،خر نزد
او ينکر بحر است و گوهرهام  

  وان خدا ننهاده استیدر سر ح
  ؟گوشوار يدیچ دیمر خران را ه

  بخوان "نیوالت"در  "میاحسن التقو"
  فکرت بروناز  "میاحسن التقو"

  ممتنع نیمت ایم قیگر بگو
  ن سو مرانیخر ا ،نجا ویلب ببند ا

  چو در را بر گشود ،حلقۀ در زد
  ر آتش نشستخود و سر مست و پیب

  ؟یزنیرا چون مهللا ا ین ولیکا
  ودن خَیست اندر دیرا صدقو گر ت

  يماده ا ين جهودیتو در د يا
  ودنۀ کژ ساز خَیئز آ ،در همه

  ستق جیصد آنچه آن دم از لبِ
  همچون فرات ،ع الحکمینابیآن 

  شد روان یکه آب یهمچو از سنگ
  اسپر خود کرده حق آن سنگ را

  تو نور کز چشمۀ چشم ِ، همچنان
  نه ز پوست ،ه داردیه آن ماینه ز پ

  جاذبش باد ،گوش يدر خال
  ؟رد استخوانچه باد است اندر آن خُ نیا

  سرو پوشست و ب ،استخوان و باد
احتجاب یب ،قائل او ،ستمع اوم  

  د بر اویآ یرحمت هم گر: گفت
  سوزد دلتیاز منش واخر چو م

  پانصد سجود ،صد خدمت کنم :گفت

  ن افروختندید شان شمع ِیش ایپ  
  ا را در نظرشان زشت کردیانب

  جفت و شو ان ِیتا طالق افتد م
  به خس بفروختندن جوهر یتا چن

ِ ین بخر زیه   کاو خر است  نادان، ن طفل
  ست یا شکیر و درر دد ،اشک راِ آن 

  ؟ه جویرایر و پد  وانیبود ح یک
کاو بود در بند لعل و درست ر پ  
  خر بود در سبزه زار گوش و هوش ِ

  جان  ،دوست يا ،گوهر است یکه گرام
  ون فز عرششم از یاحسن التقو
  هم بسوزد مستمع  ،من بسوزم

  آن خران  يق سوین صدیرفت ا
  آن جهود يخود در سرا یرفت ب

  ست ج سختاز دهانش بس کالم 
  ی؟روشن يعدو يا ،ن چه حقد استیا

  ؟دهدیظلم بر صادق دلت چون م
   يتو بر شه زاده ا ين گمان داریکا

ِ ینفر مردود يمنگر ا   ابد ن
  و دست  يتو پا یگم کنُ  ،میگر بگو

  جهات یاز ب ،وانراز دهان او 
  ان ینه از م ،ه داردینه ز پهلو ما

  نا رنگ رایم بر گشاده آبِ
  خل و فتورب یاو روان کردست ب

  دوست  جادیکرد در ا یپوش يرو
کالم و کاذبش  صدق ِ مدرك  

  قصه خوان  رد حرف و صوتیپذ هک
  ست کس یزدان نیر یدر دو عالم غ

  مثاب  يا ،"االذنان من الرأس" هنکاز
  اکرام خو يا ،زر بده بستانش

  نت حل نگردد مشکلت ؤم یب
  کن جهودیل ،دارم نکو يبنده ا
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  ریبگ ،اهستشید و دل سیتن سپ
  اورد آن همامیپس فرستاد و ب

  ران آن جهودیآنچنان که ماند ح
  ن بودیحالت صورت پرستان ا

  نشد یزه و راضیباز کرد است
  فزود يک نصاب نقره هم بر وی
  غرضیبستد بع کرد و داد و یب

  کرده ام يال آنکه سودیبر خ
  انیع اندر میمنعقد چون گشت ب

  

  یه تن سدر عوض دریناه و دل م  
 با آن غالم یبود الحق سخت ز

  آن دل چون سنگش از جا رفت زود
  ن بودیموم یسنگشان از صورت

  دچ بیه ین افزون بده بیدکه ب
 گشت حرص آن جهود یتا که راض

 داد گوهر، سنگ بستد در عوض

 آورده ام یضیدادم اسود، اب

  جاب و قبول هر دوانیافت ای
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بالل را يو ندانستن بهاق مغبون است یدن جهود و پنداشتن که صدیخند. 32
سنگ دل قهقهه زد آن جهود  

  ؟ن خنده چه بودیا :قش کهیگفت صد
  و غرام يت نبودجدِ اگر  :گفت

  افروختم یزه نمیمن ز است
  م دانگیرزد نیکاو به نزد من ن
  یغب يا :قیصدپس جوابش داد 
  ارزد دو کون یکاو به نزد من هم

ه تاب آمدهیسرخ است و س زر  
  جسمها ن هفت رنگیدة اید

  شیع بیدر ب يه اکرد یسیگر مک
  من ز اهتمام ،يه اس افزودیور مک

  یافتیزانکه ارزان  يسهل داد
  تو بداد حقۀ سر بسته جهل ِ

به باد ير لعل را دادحقۀ پ  
  یبس یئعاقبت واحسرتا گو

  دیبخت با جامۀ غالمانه رس
  شتنیخو یاو نمودت بندگ

ِ این سیا   د رایتن اسپ ه اسرار
  م سودیردب ،را و آن مراو ن تیا

  ن بودیت پرستان اب يخود سزا
  ر دود و نارکافران پ همچو گور ِ

  و غل  از سر افسوس و طنز و غش  
  او خنده فزود ،در جواب پرسش

  ن اسود غالم یا يداریدر خر
ختمبفرو یمنش یشر اخود به ع   

  ش را به بانگ یبها يتو گران کرد
   یچون صب يبه جوز يداد يگوهر

  تو به لون  ،من به جانش ناظرستم
 ن احمق کدهیا رشک ياز برا

  ن نقاب آن روح رایابد زیدرن
  ش یخو من جمله ملک و مال ِ یدادم
  ر وام یاز غ یزر کردم یدامن

   یحقه را نشکافت ،يدیدر ند
  که چه غبنت اوفتاد ینیزود ب

  تو شاد یئه رویدر س یهمچو زنگ
   یفروشد خود کس چونبخت و دولت 

دید بختت بجز ظاهر ندچشم ب  
  کر و فن زشتت کرد با او م يخو

ژاژخا يا ،ریت پرستانه بگب  
  جهود يا ،"نِید یو ل نٌیلکم د"ن یه
ن بودیاسب او چوب ،لش اطلسج  

ر بسته صد نقش و نگاروز برون ب  
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  رون جمالیب ،همچو مال ظالمان
  رون صوم و صالتاز ب ،چون منافق
  و قر ر قرّنم ِ پ یِ ب همچو ابر

  همچو وعدة مکر و گفتار دروغ
بالل بعد از آن بگرفت او دست  

  افتیراه  یدر دهان ،یشد خالل
  دش تا به نزد آن رسولیآور

  یمصطف يد آن خسته رویچون بد
  ید از مصطفین را شنیچون بالل ا

  وش ماندهیخود و ب یب يریتا به د
  دیاش در کنار خود کش یمصطف

؟ر زدیکه بر اکس یچون بود مس  
  پژمرده در بحر اوفتاد یئماه

  یم نبکه گفت آن د یآن خطابات
  چون صباح ،روشن گردد آن شب روز ِ

  لدر حمانکافتاب  یخود تو دان
  زالل که آن آبِ یدانیمخود تو 

  جهان يصنع حق با جمله اجزا
  زدان با اثرها و سببی جذبِ

  ستیر از قدر معمول نیکه تاث ین
  چون مقلد بود عقل اندر اصول

  ؟چون باشد مرام :گر بپرسد عقل
  ن، سلطان جهانید کونیس
  

  مظلوم و وبال  و ز درونش خون ِ  
نبات  یاه بیس و ز درون خاك  

  قوت بر ین ،نیزم در او نفع ِ ین
  آخرش رسوا و اول با فروغ 

  محنت چون خالل  آن ز زخم ضرس ِ
  شتافت یم ین زبانیریجانب ش

 نش قبولیکه به جان او کرده بد د

 طبتم فادخلوها بابها: گفت

  فتاد او بر قفا ا ًیمغش خرَ
  اشک راند يوش آمد ز شادهچون به 

  ؟دیکاو را رس یکس چه داند بخشش
  ر زدیر توفبر گنج پ یمفلس

  گم شده زد بر رشاد کاروان ِ
   ید از شبیبر آ ،گر زند بر شب

  من نتانم باز گفت آن اصطالح 
  د با نبات و با دقل یتا چه گو

  ن و نهال یاحید با ریچه گو یم
  چون دم و حرف است از افسونگران 

  حرف و لب  ید نهان بیصد سخن گو
  ست یرش از او معقول نیک تاثیل

  فضول  يا ،دان مقلد در فروعش
 و السالم  یچنان که تو ندان :گو

  بعد از آن یدر عتاب آمد زمان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یق رضیگفتن صدعذر وق یبا صده و آله و سلم یاهللا عل یحضرت رسول صل کردنه معاتب. 33
  اهللا عنه

  آخر گفتمت ،قیصد يا :گفت
  ش؟یبهر خو يدیتو چرا تنها خر

  تو يکو دو بندگان ِ  ما :گفت
  غار ار ِیدار بنده و یتو مرا م

  است يت آزادیکه مرا از بندگ
  جهان را زنده کرده ز اصطفا يا

  کن در مکرمت ُ که مرا انباز   
 شیزه کیپاک يباز گو احوال، ا

  تو يکردمش آزاد من بر رو
  نهارینخواهم ز يچ آزادیه
  است  يدادیتو بر من محنت و ب یب

  خاصه مرا ،عام راخاص کرده 

  
  
  
  
  



51 

 

  جانم در شباب دیدیخوابها م
  سما تاد او ینم بر کشیاز زم

  ا بود و محالین ماخولیا :گفتم
  ش رایدم خویبد ،دمیرا دو چون ت
  محالم حال شد ،دمیرا دو چون ت
  روح البالد يا من،دم یرا دو چون ت

  من همت از تو چشم ِ یگشت عال
نور دم نور ِیخود بد ،ستمنور ج  

  م تنیف و سیستم لطج یوسفی
  م در جستجودجنت ب یدر پ
  مدح و ثنا ،ن نسبت به منیهست ا

  میچوپان سل مرد همچو مدح ِ
  رت دهمیم اشپشت شیکه بجو

  بر گرفت یحق به مدح ،او را قدح ِ
  ها رحم فرما بر قصور فهم

  دیجد اقبال ِ ،ها العشاقیا
  چاره جوستیکاو چارة ب ،ن جهانیز

  إذ جاء الفرج ،ا قومیابشروا 
  رفت در کازة هالل یآفتاب

ِ یاز ب یگفتیر لب میز   عدو م
  رین بشیهر غمگ دمد در گوش ِیم
  ن گند و شپشین حبس و در ایدر ا يا

  ار منی يا ؟ش کنونخام یچون کن
  رشک خو يآنچنان کر شد عدو

  ستیحان که طریزند بر روش ریم
  شدک یدستش م ،شکنجد حور یم
  ؟ست بر دست و تنمین کشاکش چیا

  است يو ،یئجو یخوابش همآنکه در 
  ش بودیزان بیز آن بالها بر عز

  یالغ با خوبان کند در هر ره
  ن کوران دهدیم بدک دیش را یخو

  

  آفتاب  که سالمم کرد قرص ِ  
  همره او گشته بودم ز ارتقا

  ؟حال وصف یلیچ گردد مستحیه
  ش راینۀ خوش کین آن آیآفر

  جان من مستغرق اجالل شد
  د از چشمم فتادین خورشیا مهر ِ

   زمنننگرد اندر  يجز به خوار
یخود بد ،ستمحور جحور دم رشک  

  من   دم در تویبد یوسفستانی
  بنمود از هر جزو تو یجنت

  قدح و هجا ،ن نسبت به تویهست ا
  م یکل یش موسیمر خدا را پ

  شت نهم یدوزم و پواچارقت 
  نبود شگفت  ،یکنُ گر تو هم رحمت 

  ها همفهم ها و و يورا يا
  دیرس درنو  ،يه ااز جهان کهن

  در اوست  عالمصد هزاران نادرة 
  قد زال الحرج  ،ا قومیافرحوا 

  ا بالل ی ،ارحنا :تقاضا کهدر 
  بر مناره رو بگو ،او يکور

  ریاقبال گ ره ،دبرم يز ایخ
  خمش  ین که تا کس نشنود رستیه

ن هر مو بر آمد طبل زن کز ب  
  ؟هل را بانگ کون دین چندیا :دیگو

   ؟ستیب چین آسیا :دیگو ياو ز کور
  ؟دشک یکز چه دردم م ،رانیکور ح

  کنم  یگذار تا خوابب ،خفته ام
گشاچشم ب، است  یکو پیه نکان م  

  ار با خوبان فزودی لکان تجم
   یز کوران را بشوراند گهین

  کوران برجهد يو از کویتا غر
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 ید، پنهان شده در بندگیتقل یرت بیرا، صاحب بص يقصۀ هالل که بندة مخلص بود خدا. 34
 يشان، بنده ایر ایظاهر و غ يوسف از روینه از عجز، چنانکه لقمان و  ،مخلوقان جهت مصلحت
  ر مسلمان بود اما کوریرا و آن ام يریس بود امیسا

  به وهم درنارد یچونک یل      دارد يکه مادر یداند اعم
که إذا اراد اهللا بعبد  ،ابدیخالص  یممکن بود که از عم ،ن مادر کندیم این دانش تعظیاگر با ا

  بیبصره بهما الغیقلبه ل ینیرا فتح عیخ
  وان استیتن صفت ح ین زندگیکا      دل حاصل کند ین راه ز زندگیا

  بالل اوصاف بعض ِ يدیچون شن
  اندر روشش بود یاز بالل او پ

  يکه هر دم پس تر ،نه چو تو پس رو
  دیکان خواجه را مهمان رس ،آن چنان

  ؟پسر يعمرت چند سال است ا :گفت
  ا خود شانزدهی ،هفده ،هجده :گفت
  ره سرتیخ يا ،واپس واپس :گفت

  

  هالل  بشنو اکنون قصۀ ضعف  
  ش کرده بد کشش ید را بب يخو
   ياز گوهر يرویم یسنگ يسو

  دیام و سالش بر رسیخواجه از ا
  زد و بر شمرو در مد يباز گو

   ا که پانزدهی، برادر خوانده يا
  مادرت ِ  فرجرو تا به یباز م

  

  
  
  
  
  
  
  

  ن سخنیر همیت در تقریحکا. 35
  ریطلب کرد از ام یاسب یکیآن 
  ؟چون :گفت ،آن را من نخواهم :گفت

  نب يرود او سویسخت پس پس م
دنفست شهوت است ن استور ِیا م  

او را شهوت، که دنم آمد ز ب  
  فیشهوتش را از رغ يچون ببند

  از درخت يرکه بب یهمچو شاخ
  او را آن طرفِ  مد يچونکه کرد

  ش رویرام پ حبذا اسبان ِ
  میکل يموسا چون جسم ِ ،گرم رو

آن حقب هست هفصد ساله راه  
ن بودیچون ا  تنش ر ِیس همت  

  شهسواران در سباقت تاختند
  دیرسدر  یآنچنان که کاروان

  سخت يسرمان یاندر ا :گفت یکیآن 
  نداز از برونیب ،ین :بانگ آمد

  ریاشهب را بگ رو آن اسبِ :گفت  
  او واپس رواست و بس حرون  :گفت
  کن ُ خانه  يدمش را به سو :گفت

  رست ن سبب پس پس رود آن خود پاز
  کن ُ ش یشهوت عقب ،مبدل يا

  ف یشر کند آن شهوت از عقل ِسر ُ
کبخت یت ز شاخ نسر کند قو  

  پس رود تا مکتنف وا ،گر رود
  را گرو یحرون ین ،سپس رو ین

  م یگل ينش چو پهنایتا به بحر
   ران حبیکه بکرد او عزم در س

  ن بودییر جانش تا به علیس
  ه انداختند اگیخر بطان در پا

  دیرا باز د يدر ،آمد یدر ده
  رختم یندازیب نجایچند روز ا

  اندرآ تو اندرون  یو آنگهان
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ستیرون افکن هر آنچ افکندنهم ب  
ید هالل استاد دل جان روشنب  

  در آخور آن غالم يکرد یسیسا
  ش همیس اسبان و نفس ِ خویسا

  خبر یبنده ب ر از حال ِیآن ام
  یگنج ن يدر و ،د ویدیل مو گآب 

  ن نهانید يد و در ویدیمن یرنگ ط
  ین مرغ  ير وب ،د ویآن مناره د

  یر زنپ ید مرغیدیم دگرو آن 
  دنظر بنور اهللا بویآنکه او 

  هن يمو يآخر چشم سو :گفت
  ن در وحلید نقشیل دگ یکیآن 

  علم اندر نور چون فرغوده شد
  ز ره آگه کند یخ ِ نورانیش

  ن است خَودیجمله معجزات ا جان ِ
  علم و طاعت همچو مرغ ةتن منار

یمرغ ب ،اوسط مردسن است او و ب  
  مرغ ست پنهان آن ِیآن نور يمو

  او است در منقار ِ يمرغ کان مو
  داماو جوشد م او از جان ِ علم ِ

  

  ست ین مجلس سنیکه ا ،ا با آنیدر م  
ِ یس و بندة امیسا    یمومن ر
  ن بنده نام یسالط ک سلطان ِیل

 ش همیاز فراوان کس شده در پ

  سانه نظریکه نبودش جز بل
   یاصل پنج ن ،د ویدیپنج و شش م

  د در جهان ن بین چنیمبر ایهر پ
یر فنبر مناره شاه باز پ   

   ین  مرغ ر دهان ِب یئک مویل
  دآگه بو يهم ز مرغ و هم ز مو

  د گره یبنگشا   مو ینیتا نب
یل دو آن دگر گر علم و عمل د پ  

 ابد قوم ِ لدیپس ز حلمت نور 

 کندبا سخن هم نور را همره 

 که ببخشد مرده را جان ِ ابد

  ا دو مرغ ی ،ر ویصد مرغ گیخواه س
  ش و پس یند پینب یم یر مرغیغ

  مرغ  نده باشد جان ِیکه بدآن پا
  او ت نباشد کار ِیچ عاریه
  نه وام ت باشدیش او نه عایپ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر و ناشناخت، و واقف شدن یاو از تحق يخواجۀ او از رنجور يخبریرنجور شدن هالل و ب. 36
  ادت اویوآله و سلم، و رفتن آنحضرت به عه یعلاهللا  یصل یمصطف حضرت

  هالل يروزاز قضا رنجور شد 
خبر یش ب ش خواجهید ز رنجورب  

  ینه روز اندر آخور محسنُ خفته 
کسان آنکه کس بود و شهنشاه  

  حق غمخوار شد رحم ِ ،ش آمدیوح
  بهر هالل با شرف یمصطف
  وانرآن مه  یوح دیخورش یدر پ

  نجوم یاصحاب :د کهیگویماه م
  دیکان سلطان رس :ر را گفتندیم

  حال  از ِشد غم یرا وح یمصطف  
که بخطر ید کساد و بر او ب  

   یچ کس از حال او آگاه نیه
  صد چون قلزمش هر جا رسان  عقل ِ

  مار شدیکه فالن مشتاق تو ب
  ادت آن طرف یرفت از بهر ع

  ش چون اختران یو آن صحابه در پ
  رجوم  یقدوه و للطاغ يللسر

  دیدل و جان بر جه یب ياو ز شاد
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  زد دو دست يز شاد ،آن بر گمان ِ
  ریام چون فرود آمد ز غرفه آن

  ن بوس و سالم آورد اویپس زم
  مشرف کن وطن ،بسم اهللا :گفت

  د قصر من بر آسمانیتا فزا
  :آن محترم گفتش از بهر عتاب 

  ؟ستیخود روح چ ،تو روحم آن ِ :گفت
یآن کس يپا تا شوم من خاك  

  ن گفت او و نخوت را براندیچون چن
  ؟عرش کوکان هالل ِ :پس بگفتش

  پنهان شده یدر بندگ ،یآن شه
  ماست یو آخورچ ،تو مگو کاو بنده

  ؟چونست از سقم آن هالل !عجب يا
  ستیاز رنجش مرا آگاه ن :گفت

  صحبت او با ستور و استر است
  غمبر به رغبت بهر اویرفت پ

  دیو پل تنگبود آخور مظلم و 
  ر نریرد آن شغمبر ببیپ يبو

  مان نباشد معجزاتیموجب ا
  است دشمن قهر ِ معجزات از بهر ِ
  یاما دوست ن ،قهر گردد دشمن

  او ياندر آمد او ز خواب از بو
  دیاستوران بد يان پایاز م
  کنج آخور آمد غژغژانُ  پس ز
  ش نهادیبر رو يمبر رویپس پ

  ؟يچه پنهان گوهرتو  ،ارای :گفت
  ده خوابیچون باشد خود آن شور :گفت

  ؟ردخول کاو گ يچون بود آن تشنه ا
  

  ر آمدست یآن م کان شهنشه بهر ِ  
  ریافشاند پا مزد بش یجان هم

کرد ررد اوخ را از طرب چون و  
  ن انجمن یشود ا یتا که فردوس

  زمان  دم قطب دوران ِیکه دتا 
  دن تو نامدم ید يمن برا

  ؟ستین تجشم بهر کین بفرما کایه
یستش مغرسوت که به باغ لطف   

 ترك عتاب او بخواند یمصطف

  ؟همچو مهتاب از تواضع فرش کو
  ا آمده یبه دن یبهر جاسوس

  رانه هاست یگنج در و ،ن بدان کهیا
  مال  يکه هزاران بدر هستش پا

  ست یچند بر درگاه ن يک روزیل
  آخور است او  س است و منزلیسا

  اندر آخور آمد اندر جستجو
  دین همه برخاست چون الفت رسیا

  وسف را پدری يهمچنان که بو
  ت کند جذب صفات یجنس يبو
  ردن است دل ب یت پیجنس يبو

   ؟یبسته گردنه گردد ب یدوست ک
  ؟ن گونه بوین دان درون زیسرگ :گفت

  دیند یدامن پاك رسول ب
  ش نهاد آن پهلوان یبر پا يرو

  ش بوسه دادیبر سر و بر چشم و رو
   ؟يخوشتر یعرش چون بِیغر يا

   ؟د در دهانش آفتابیکه در آ
  بردیآب بر سر بنهدش خوش م

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه السالم بر یعل یسید که عیشنالصلواة و السلم چون آله  یعله و یعل یان آنکه مصطفیدر ب. 37
  الهواء یلع یلمشَ نه یقیلو ازداد  :آب رفت فرمود يرو

  ات یح از غرقه در آبِ یمنیکا    رد فراتیبر سرش گ یسیهمچو ع
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  يدنش افزون بیقیگر  :احمد گفت
  همچو من که بر هوا راکب شدم

  ؟دیکور پل چون باشد سگ :گفت
  رش زندیکه کس ت يریچنان ش ین

  کور بر اشکم رونده همچو مار
  ؟رهد یچونکه از چون ،چون بود آن
  بخش اندر المکان یگشت چون
  دهدشان استخوان یچونیاو ز ب

  تو تمام يغسل نار "یچون"تا ز 
  شهان يا ،فمیور نظ ،دمیگر پل

  که از بهر ثواب یئتو مرا گو
  ستید پاك نیدر حوض نانهر که ا

  ن کرمیگر نباشد آبها را ا
  او دیبر مشتاق و بر اوم يوا

  امرآب دارد صد کرم صد احت
  ن که نوریاء الحق حسام الدیض يا

  ارتقاشست نور و وپاسبان ت
  ؟آفتاب يرو ش ِیست پرده پیچ

  د هم نور رب استیخورش نیحجب ا
  عد و پرده مانده اندچون در ب ،هر دو

  از قصۀ هالل یبعض یشتوچون ن
  آن هالل و بدر دارند اتحاد

ستیرآن هالل از نقص در باطن ب  
  ج راید شب به شب تدریدرس گو

ِ عج يا :دیگو ینأدر ت   خام ول
  استادانه جوشج و یتدر ،گ راید

  ؟نه قادر بود بر خلق فلک ،حق
  ؟دیر کشبپس چرا شش روز آن را 

  ؟خلقت آدم چرا چل صبح بود
  ؟ه استه مخلقت طفل از چه اندر نُ

  مرار ین سحر تا آن سحر سالیز
  یکاکنون تاخت ،خام يا ،چو تو ین

   يدش مرکب و مأمون بیخود هوا  
  در شب معراج مستصحب شدم 

دیر دیخود را ش و ست او از خوابج  
  کان بشکندیغ و پیمش تیبل ز ب

  چشمها بگشاد در باغ و بهار
  رسد یچونیاتستان بیدر ح

چون سگان  رانیشخوانش جمله  گرد  
  ن سوره مخوان یا ،در جنابت تن زن

  غالم  يصحف منه کف ان میبر ا نیه
   ؟پس چه خوانم در جهان  ن نخوانمیا

  غسل ناکرده مرو در حوض آب 
  ست یر خاك نیز برون حوض غو

 رد مر خبث را دم به دم یکاو پذ

د اویجاو حسرتا بر حسرت  
  والسالم   ،ردیدان را پذیکه پل

  وریالط ست از شرّوپاسبان ت
  مستر از خفاش  دیتو خورش يا

  تاب  يزیشعشعه و ت غورجز ف
  خفاشست و شب است  ،يب از وینص یب
  رده مانده اندا فسی ،ه رویا سی

  داستان بدر آر اندر مقال 
  دورند و از نقص و فساد یئاز دو

  ست یج آوریتدر به ظاهر نقص ِ او
  ج رایبر دهد تفر ینأدر ت

  ه بر توان رفتن به بام یه پایپا
   "وانه جوشید"ۀ ید قلیکار نا

  چ شکیه یب ،"کنُ "لحظه به  یکیدر 
  دیمستف يوم الف عام ایکل 

فزودیاندك اندك م ،لاندر آن گ  
  ج از شعار آن شه است یزانکه تدر

 ن صورت قراریافت ایتا به آخر 

   یساخت یخیخود را تو ش ،و یطفل
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  همه چون کدو فوق ِ يدیبر دو
  بر درختان و جدار يه کردیتک

  یسرو سه اول ار شد مرکبت
قرع زود يسبزت زرد شد ا رنگ  

  

  ؟جهاد و ملحمه يرا پاو کو ت  
  اقرعک هم قرع وار يا ،يبر شد

   یته و مغز یبگشت ک آخر یل
  نبود یاصل ،زانکه از گلگونه بود

  

  
  
  
  

  آمد یرا نمیو پذاندود  یرا گلگونه م دخو زشتِ  يرور نود ساله که یت کمپیان حکایدر ب. 38
  نود ساله کالن يریبود کمپ

  تو به تو او  خ ِر ،چون سر سفره
  ر شدیخت دندانها و مو چون شیر

  و شهوت و حرصش تمام يشو عشق ِ
  یهر یب هنگام و راه یب مرغ ِ
  هن ياسب و پا  دان و یم عاشق ِ

  جهودان را مباد يریحرص در پ
  ر شدیسگ چون پ يخت دندانهایر
ِ یا   شصت ساله را نگر ن سگان
  نیخت پشم از پوستیرسگ را ریپ

رعشقشان و حرصشان در فرج و ز  
  ۀ دوزخ استیکه ما ين عمرین چنیز

  عمر تو دراز :ندش کهیچون بگو
  دعا پندارد او ،نین نفرین چنیا

  از معاد يک سر موی يدیگر بد
  

  زعفران  و رنگش  يرو ،ر تشنجپ  
   يشو بود مانده عشق ِ يک در ویل

  ر شدییسش تغهر ح ،قد کمان و
  پاره پاره گشته دام  ،وخواه د یص

   یته گین ددر ب  رپ یآتش
   هن يعاشق زمر و لب و سرنا

  ن حرص دادیخدا ا شک ،ییشق يا
ر شدین گیمردم کرد و سرگ ترك  

  زتریسگشان ت دندان ِ یهر دم
ِ یا ِ یپ ن سگان   ن یاطلس پوش ب ر

  شترین بیدم به دم چون نسل سگ ب
  مر قصابان غضب را مسلخ است 

  دهانش از خنده باز ،شود دل خوشیم
  برنارد او يسر ،دیچشم نگشا

ِ ین چنیاک :یاوش گفت   تو باد ن عمر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را به سالمت به خان و مان باز رساندو خدا ت :که را یالنیگ خواجۀش یدرودعا کردن . 39
  یئلیبه خواجۀ گ يک روزیگفت 
  د مرا، نان ده مرایبا ینان هم

  مستعان يا :بگفت ،چون ستد زو نان
  ده امیاگر آن است خان که د :گفت

هر محدد دل کنندث را خسان ب  
د نبامستمع آزانکه قدر م  

  ستیغاره نین پیچن یچونکه مجلس ب
  

   یئلیزنب ،نر گدا ،ینان پرست  
 ک دعاین یم مر تو را ایتا بگو

  بازش رسان  ،خود خوش به خان و مان ِ
  دژم  يا ،را آنجا رساندو حق ت

  نازل کند ،بود یحرفش ار عال
بر قد قبا يد درزرَخواجه ب  
  ست ینازل چاره ن و پست ثیاز حد

  

  
  
  
  
  
  
  

  ت اویه و رجوع به حکاصفت آن عجوز. 40
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  ن سخن را از گروین ایواستان ه
ین ره نیسن گشت و در اچون مردست م  

  يه ایس مال و پاأمر او را ر ین
  یرندة خوشیپذ ین ،دهنده ین
  عقل و بصر ین ،گوش ین ،زبان ین
  بهر ناز یجمال ین ،از وین ین
  راه يپا یده و نیبرب یره ین
  ندامت مر ورا یتعصب، ن ین

  

  عجوزه باز روِ  دستان يسو  
  وردسال خَ تو بنه نامش عجوز ِ

   يه ایاپقبول  يرایپذ ین
   یکش یمعن یو ن یدر او معن ین
  فکر یو ن یشه یب یش و نه ین

  ازیش گنده مانند پیتوه تو ب
 سوز و آه  ین ،ش آن قحبه راپت ین

  بدل عزم سالمت مر  ورا ین
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ل طنزیان سوال سائل از صاحب خانه و جواب او را بر سبیدر ب. 41
  يخانه ا يآمد به سو یسائل

  ؟نجا کجاستینان ا :گفت صاحب خانه
  ابیهم ب یپ ةارپ: آخر گفت
  کدخدا يا ه آرد د یمشت :گفت
  ه از مکرعهآب د ،يبار :گفت

  هر چه او درخواست از نان تا سبوس
  دیرفت و دامن بر کشآن گدا در 

  دژم يتن زن ا :گفت ،یه یه :گفت
  ستنیست وجه زینجا نیچون در ا

  تو شکار يریکه گ يباز يچون نه ا
  ؟طاوس با صد نقش بند یستین

  که چون قندت دهند یطوط يهم نه ا
  بلبل که عاشق وار زار يهم نه ا
  یها کنیکید که پدهه يهم نه ا

  يهندستان رو يدر زمستان سو
  ؟بهر چت خرند  و يبازاردر چه 

ِ یز   برترآ سان یبا مک ن دکان
  دیچ خلقش ننگریکه ه يکاله ا

  ستیش او مردود نیپ یچ قلبیه
  ار ِ نکویع آن یسود او و، ب

  س مشویحد است افضال او آیب
  

   يا تر نانه ای ،خواست یخشک نان  
  است ودکان نان ینن یا ،يره ایخ

  ست دکان قصاب ین نجایا :گفت
  ؟این آسیکه هست ا يپندار :گفت
   ا مشرعهیست جو  ی، نین ین: گفت
  کردش فسوس  یگفت و میم یچربک

  دیاندر آن خانه به حسبت خواست رو
  رانه خود فارغ کنم ین ویتا در ا
  ستن ید رین خانه ببایبر چن

  اریشهر شکار ِ دست آموز ِ
  که به نقشت چشمها روشن کنند

  نت نهندیریگفت ش يگوش سو
  ا الله زاریدر چمن  یبنال خوش

   یکه وطن باال کن ،چو لکلک ین
 يترکستان شو يدر بهاران سو

  ؟را با چه خورندو و ت یتو چه مرغ
   يفضل اهللا اشتر تا دکان ِ

  دیم آن را خریاز خالقت آن کر
 ستیدن سود نیزانکه قصدش از خر

 کوش خویکو خُلق و هم نیکوش ن

   دستان عجوزه باز رو يسو
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  ریداستان آن کمپه رجوع ب. 42
  قصۀ عجوز يگردم سویباز م

  عجب يه اش سوریبود در همسا
  فیخمستخواست رفت آن  یچون عروس

  کرد آن عجوزیمابرو پاك  يمو
  شینه بنهاده به پیآن عجوز آئ

  د از بطریبمالگلگونه ُ چند 
  دیبر یمصحف از جا م يعشرها

  او پنهان شود يتا که سفرة رو
  نهاد یهر جا م يعشرها بر رو

  باز او آن عشرها را با خدو
  نیاز کم يباز چادر راست کرد

  فتاد یکرد فن وآن میم یچون بس
شد مس زودیر آن زمان ابلصو  

  ده امیشیندین نیمن همه عمر ا
  یکاشتحت ینادر در فض تخم ِ
  سیس اندر خمیخم ،تو یسیصد بل

  ؟بیکتال ماعشر از  يچند دزد
  ؟مردان خدا حرف يچند دزد

  را گلگون نکردو رنگ بر بسته ت
  چون چادر مرگت رسد ،عاقبت

  لیآن رح ِ" زیز خیخ"د یچونکه آ
  ستیب ش ید پیآ یخاموش عالم ِ

  نه رایس يک دو روزیکن  یقلیص
  صاحب قران وسفیۀ یکه ز سا

  د تموزیشود مبدل به خورش یم
  یمیمر شود مبدل به سوز ِ یم
  ؟با قضا یچند کوش ،عجوزه يا

دیام یست در خوبیخت را نچون ر  
  

 ن رموزیندارد ا یانیزآنکه پا  

 کرده بودند از قضا او را طلب

 فینه بگرفت آن خریش رو آئیپ

  خسار و پوزخ و رد ریارایتا ب
خ و رخسار خویارایتا ب شید ر 

  ده تریش نشد پوشیرو سفرة
  دید بر رو آن پلیبچسبان یم

  حلقۀ خوبان شود ن ِیتا نگ
  فتاد یم ،بست چادر یچونکه بر م

  رو د بر اطرافیبچسبان یم
  ن یاز رو بر زم يعشرها افتاد

  س بادیصد لعنت بر آن ابل :گفت
  ورود یب ر ِ زشتیکمپ يا :گفت

  ده ام ین دیا  يز جز تو قحبه ا ین
   ینگذاشت یمصحفدر جهان تو 

س یعجوزة دردب يا يمن گو ترك  
  ب ین همچو ست ملویتا شود رو

  مرحبا یو ستان یتا فروش
  شاخ بر بسته فن عرجون نکرد

ن عشرها اندر فتدیخت ااز ر  
  ل یقال و ق و گم شود ز آن پس فنون

  ست یش نیانسُ آنکه در درون  يوا
  نه رایئدفتر خود ساز آن آ

  جوان  نوعجوز از  يخایشد زل
  آن مزاج بارد برد العجوز

   یمبه نخل خرّ ،یلب خشک شاخ ِ
   یرها کن ما مض ،نقد جو اکنون

  دیمد یخواه ،گلگونه ونه خواه 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کن یهر چه خواه: ، گفتدید صحت ندیام يب در ویکه طب يت رنجوریحکا. 43
  ب یلب ين اینبضم را فرو ب :گفت    بیطب يرنجور شد سو یکیآن 
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  بر حال دل يز نبض آگه شو تا
  زو مثال یخواه ،ب استیچونکه دل غ

  نیام يا ،باد پنهان است از چشم
  ا از شمالی ،زانو آنن است یمیکز 
  که کو یدان یدل را نم یمست

  ذات وصف ،يدیچون ز ذات حق بع
  یخف یو کرامات یمعجزات

  امت نقد هستیدرونشان صد قانک
  ک بختیس اهللا گشت آن نیپس جل

  زد اثر يکان بر جماد ،يمعجز
  واسطه یگر اثر بر جان زند ب

  ه ستیبر جمادات آن اثرها عار
  ریرد ضمیتا از آن جامد اثر گ

  یکم یب  یحیمس خوان ِ ،حبذا
معجزات ر زند از جان کامل ِب  

  خاك بحر است و ناقص مرغ ِ  معجزه
  من از هالكیا يدر و یمرغ آب

  یهر نامحرم جان ِ عجز بخش ِ
  رین سعادت در ضمیا یابیچون ن

  که اثرها بر مشاعر ظاهر است
  یئهر دارو یهست پنهان معن

  یچون نظر در فعل و آثارش کن
  کان در درونش مضمر است یقوت

  دا شدتین همه پیچون به آثار ا
  مغز و پوست ،سببها و اثرها نیا

  زها را از اثریچ يریدوست گ
  خلق را يریدوست گ یالیاز خ

  قباد يان ندارد این سخن پایا
  

  که رگ دست است با دل متصل   
  که با دل استش اتصال   زو بجو

  ن یدر غبار و جنبش برگش بب
یرگت بگوجنبش بحال  د وصف  

  ر جوانرگس خم وصف او از
  از رسول و معجزات  یباز دان

   یصف ران ِیبر زند بر دل ز پ
  ه مست ین آنکه شود همسایکمتر

  رد رخت ب يدیسع يبه پهلو هک
 ا شق القمری ،ا بحری ،ا عصای

  متصل گردد به پنهان رابطه 
  ه ست یروح خوش متوار یآن پ

ریخم يوالیه ینان ب ،ذاحب  
   یمیوة مریم باغ یب ،حبذا

ِ یبر ضم   ات یچون ح  جان طالب ر
 م، شد هالكیرفت در  یمرغ خاک

   است خاكیدر یان را مرگ بیماه
   یجان هم دمک قدرت بخش ِیل

  ریپس ز ظاهر هر دم استدالل گ
  خبر است ن اثرها از موثر میو

   یئهمچو سحر و صنعت هر جادو
   یاظهارش کن ،گر چه پنهان است

  ان و مظهر است ید عیچون به فعل آ
   ؟زدتیا به آثار ظاهرچون نشد 

  آثار اوست  یجملگ ،یئچون بجو
  ؟خبر یب  یز آثار بخش پس چرا 

  ؟غرب و شرق را شاه يریچون نگ
  ان مبادیپا ،نیما را اندر ا حرص ِ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رجوع به قصۀ رنجور. 44
  باز گرد و قصۀ رنجور گو

  شد ز حال آگهنبض او بگرفت و 
  وجر مایبآگه  بِیبا طب  

    د محال او ب صحت دیکه ام
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  هر چت دل بخواهد آن بکن :گفت
  ریتو وامگ هر چه خواهد خاطر ِ

  انین مرض را دان زیز ایصبر و پره
  عمو يا :ن رنجور را گفتین چنیا

  عمر بادت جان ِین خیه ،رو :گفت
گشت او بر آب یراد دل همبر م  

  بنشسته بود ییبر لب جو صوف
  یئلیید چون تخیش دیاو قفا
  ستپرَ رتیح آن یصوف يبر قفا

  تا رود گر نرانم  ،کآرزو را
  م در معرکهرَش اندر بیلیس

  فالن يا ،زین صبر و پرهیتهلکه ست ا
  طراق درآمد  یلیسک یچون زدش 
  شتش زندتا دو سه م یخواست صوف

  دیخسته و رنجور د ک او رایل
  د او ضعف ورایشیباز اند

  برآورده دمار يرنج ِ دق از و
چاره اندیق بخلق رنجور د  

  صیجرمان حر یب يذایجمله در ا
  گناهان را قفا یزننده ب يا
  خود پنداشتهِ  هوا را طب يا

  ن دواستیا :آنکه گفتت  دیبر تو خند
  نیدو مستع يا ،ن دانهید ایکه خور

  او را قفازد د و یاوش لغزان
  د سخت اندر زلقیاوش لغزان

ر مار شدکوه بود آدم اگر پ  
  يذره ا يندار یاقیتو که تر

  ؟راو النه تیآن توکل کو خل
ل رایغت اسماعید ترّتا نب  

  دیاز مناره اوفت يدیگر سع
  حسن يبخت، است آن ینت نیقیچون 

  ن مناره صد هزاران همچو عادیز

  ن که ن رنج ِآتا رود از جسمت   
  ریزت زحیتا نگردد صبر و پره

  ان یدر آرش در م ،هر چه خواهد دل
  اعملُوا ما شئتم ِ  یحق تعال

  روم یجو م لبِ يمن تماشا
  باب  ابد فتح ِیتا که صحت را ب

  فزودیم یشست و پاک یرو م دست و
   یئلیس يکرد او را آرزو

  دست   صفع يکرد از برایراست م
  ؟بم گفت کآن علت شودیطب ین

   "تهلکه يدیال تلقوا با"زانکه 
  گران یتن مزن چون د ،خوش بکوبش

  اد عاق قو يا ،یه یه :یگفت صوف
  ک بر کندیکایشش یسبلت و ر

 دیف و زار و زرد و عور دیبس ضع

 اگر مشتش زنم گردد فنا: گفت

 د او را سخت رنجور و نزارید

باره اند یلیس و یداع دو ز خ  
  ص یان نقیهمدگر جو يدر قفا
  ؟جزا ینیب یخود نم يدر قفا
  فان صفع را بگماشته یبر ضع

  کآدم را به گندم رهنماست   اوست
   "نیتکونا خالد" بهر دارو تا 

  را جزا شد اوآن قفا واگشت و 
  رش بود حق یپشت و دستگ ،کیل

  اضرار شد یاق است و بیتر کان ِ
   ؟يغره ا یم خود چرا از خالص ِ

  ؟مت از کجایچون کل ،و آن کرامت
  ل راین قعر ِ  شه راه  یتا کن

  دیبادش اندر جامه افتاد و ره
  ؟شتنیخو يتو چرا بر باد داد

  باد داد تندر فتادند و سر و 
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  منارن یسر نگون افتادگان را ز
تو رنیقی یدانینم ين بازس  

  پرکه مُ پر مساز از کاغذ و از 
  ر آتش شد ز خشمپ یگر چه آن صوف

  ماند به کام یاول صف بر کس
  راد ن ِیان بیپا حبذا دو چشم ِ

  کاو ،د احمد بودیان دیپا کهآن 
  و جنات را ید عرش و کرسید

  سالمت از ضرر یخواه یگر هم
  جمله هست ینیتا عدمها را بب

  که هر کش عقل هست ،ين بارین ببیا
  ستیکه ن يطالب جود ،یئدر گدا
  ستیکه ن یطالب دخل ،در مزارع

  ستیکه ن یطالب علم ،در مدارس
  پس افکنده اند يهستها را سو

  خدا زانکه کان و مخزن صنع ِ
  نیم از ایبگفتست ين رمزیش از ایپ

  ستکه هر صناعت گر که ر ،گفته شد
ناساخته یموضعست بنا ج  
ستیکش آب ن يست سقا کوزه اج  

حمله شان نید اندر عدم بیص وقت  
  ؟ستیز چیزو پره ،دت الستیچون ام
  ستیستیع تو آن نبط س ِیچون ان

  جان به سر يا ،ينه ا "ال"س یگر ان
  ير کنده اجمله دل ب ،يزآنکه دار

ِ یست زیچ تزیپس گر   ؟مراد ن بحر
  ؟تو مرگ یستاز چه نام برگ کرد

  صنعتش هر دو چشمت بست سحر ِ
  ال او ز مکر کردگاریدر خ

ساختست یه را پناهالجرم چ  
  

  نگر تو صد هزار اندر هزار یم  
  ن یرو بر زمیم ،شکر پاها گو و

  رفتست سر یسودا بس نیدر اناک
  بر عاقبت انداخت چشم  همک یل

  دام  ند بندیب ،رد دانهیکاو نگ
  را از فساد نیدکه نگه دارند 

  نجا مو به موید دوزخ را همید
  د او پردة غفالت رایدر بر

  ان را نگریز اول بند و پا چشم
  پست  و محسوس يهستها را بنگر

  ست است ین يروز و شب در جستجو
  ست یکه ن يطالب سود ،بر دکانها

  ست یکه ن یطالب نخل ،در مغارس
  ست یکه ن یطالب حلم ،در صوامع

  ستها را طالبند و بنده اندین
  در انجال یستیر نیست غین
  ن یدو مب ،نیب یکین و آن را تو یا

  ست ست جیگاه نیدر صناعت جا
  سقفها انداخته  ،رانیگشته و

  ست یکش باب ن يو آن دروگر خانه ا
  زان جمله شان یاز عدم آنگه گرو 

  ؟ستیز چیاست شتنیس خیبا ان
   ؟ستیز چین پرهیست ایاز فنا و ن

  ؟منتظر یئچرا "ال"ن یدر کم
   يال افکنده ا شست دل در بحر ِ

  دادد یبه شستت صد هزاران ص اوک
  برگ   مرگ   که نمودت دان یئجادو

  تا که جان را در چه آمد رغبتش 
  زهر است و مار ،هچ فوق ِ ،جمله صحرا

  تا که مرگ او را به چاه انداختست 
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  زیعز يا ش،آنچه گفتم از غلطها
  ه گفته استیاهللا عل ۀرحم

ِ یهند پ يکز غزا   مامآن ه ش
  نشاند یکرسفه ش کرد و بر یپس خل

قصه تو به تو طول و عرض و وصف  
  ن تخت نضاریآن کودك بر ا ،حاصل

  سوز او به راندیاشک م کرد،یمه یگر
  ؟دولتت شد ناگوار ؟ییاز چه گر

  ران و سپاهیوز ،ن تخت ویتو بر ا
  ه ام زآنست زاریگر :گفت کودك

  هر زمان يد کردیاز توام تهد
  جوابپس پدر مر مادرم را در 

  ؟ن دگریچ نفریه یابین یم
  ین دلیبس سنگ ،و یرحمیسخت ب

یران گشتمیهر دو ح من ز گفت  
  !عجب يا ؟تا چه دوزخ خوست محمود

  تو م ِیاز ب یدمیلرز یمن هم
  ؟ن زمانیند ایمادرم کو تا بب

  ن؟یند چنیا پدر کو تا مرا بی
  سعت یب يا ،ستوت آن محمود ،فقر

  راد ن محمودیا رحم ِ یگر بدان
  م دلین يست او ت آن محمود ،فقر

  نیقیتو  يچون شکار فقر گرد
  گر چه اندر پرورش تن مادر است

  دارو جوت کرد ،ماریتن چو شد ب
  ف رایر حن تن پیچون زره دان ا

  کوست بهر صبر راید نار بی
  صبر مه با شب منور داردش

  ان فرث و خونیر اندر میش صبر ِ
  ا با منکرانیصبر جملۀ انب

  سترد هجام یکی ینیهر که را ب
  نوا یبرهنه و ب يدیهر که را د

  زیعطار ن دم ازیبشنن یچنهم  
  سفته است  يذکر شه محمود غاز

  ک غالم یمت اوفتادش یدر غن
فرزند خواند ،دش ویگزبر سپه ب  

ن بجوید در کالم آن بزرگ  
  اریشهر قباد يشسته پهلو

  روز روزیپ يا :او را که اهگفت ش
ِ یقر ،یالکفا فوق ِ   اریشهر ن

  ش تختت صف زده چون نجم و ماه یپ
  اریکه مرا مادر در آن شهر و د

  محمود ارسالن  نمت در دستیب
   ؟ن چه خشم است و عذابیکا :يجنگ کرد

  ؟تر هلک سهلن مین نفرین چنیز
   یر او را قاتلیکه به صد شمش

   یم و غمیمرا ب يدر دل افتاد
  ل و کرب یکه مثل گشته ست در و

  م تویاکرام و از تعظغافل از 
  شاه جهان  يا ،مر مرا بر تخت
 نیسلطان ِ د يخوش نشسته پهلو

  ترساندت  یم همئطبع از او دا
  عاقبت محمود باد :یئخوش بگو
ِ یکم شنو ز   مضل  طبع ِ ن مادر

ِ ی يهمچو کودك اشک بار   ن ید وم
  ک از صد دشمنت دشمن تر است یل

  را طاغوت کردو مر ت ،شد يور قو
  ف راینه ص ،د ویشتا را شا هن

  د صبر کردن صدر رایکه گشا
  گل با خار اذفر داردش ُ صبر 

  کرده او را ناعش ابن اللبون 
ران کردشان خاص حق و صاحب ق  

  ست صبر جکسب و دانکه او آن را به 
  او آن گوا يصبر یهست بر ب
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ر غصه جانهر که مستوحش بود پ  
  وفایب آنلف اُ ز يصبر اگر کرد

  نیچون انگب یبا حق ساخت يخو
  همچنان يالجرم تنها نماند

  ر شدین غیقر يصبر یچون ز ب
یده دهِ  صحبتت چون هست زر  

  تو يکامانتها ،با او کن يخو
  دیبا او کن که خو را آفر يخو

رمه بازت دهد ،یبده يه ارّب  
ینهیش گرگ امانت میه پرّب  

  ید روبهیگرگ اگر با تو نما
  ید همدلیجاهل ار با تو نما

  بود یاو دو آلت دارد و خنث
  ذکر را از زنان پنهان کند مر

  شله از مردان به کف پنهان کند
  او کس مکتوم ُِ ز آن  :زدانیگفت 

  و داللدان ما ز آن ینایتا که ب
  يد نریز هر ذکر نا، کحاصل آن

  ن سخنیریش جاهل ِ یدوست
  دتیروشن گو چشم ِ ،جان مادر

  د آن مادر چهاریمر پدر را گو
  یئآورد اگرگر یاز زن د

  ن بچه امیا يدتو گر باز از جز 
  او يباین مادر و تین بجه زیه

  راد بابا عقل ِ ،هست مادر نفس و
  اد رسیدهندة عقلها فر يا

  یئکویهم آن ن ،ست ووهم طلب از ت
  هم تو باش ،هم تو بشنوو، يگوهم تو 

  رغبت افزا در سجود تن حوالیز
  کامالن و بال ِ جبر باشد پرّ

  ن جبر رایل دان این همچو آبِ
  دسلطان برَ يبازان را سو ،بال

  اقتران  ییکرده باشد با دغا  
  ن قفایا ياز فراق او نخورد

  "ن یال أُحب اآلفل"با لبن که 
  مانده به راه از کاروان  یکاتش

ر شدیخ یر غم و بدر فراقش پ  
   ؟ینهین چون امانت مئش خایپ
  د از افول و از عتویمن آیا

  دیا را پروریانب يها يخو
بود پرورندة هر صفت خود رب  

   یوسف را مفرما همرهیگرگ و 
   ید زو بهیکه نا ،ن مکن باوریه

   یزخمت زند از جاهل عاقبت
  دا شودیگمان پ یفعل هر دو ب

  شان کندیتا که خود را خواهر ا
  تا که خود را جنس آن مردان کند

  م بر خرطوم اویساز يشله ا
  ند از فن او در جوال فتیدرن
   ين ز جاهل ترس اگر دانش وریه

  کم شنو کان هست چون سم کهن 
  دت ینفزو اوجز غم و حسرت از 

  نزارشد که ز مکتب بچه ام بس 
   یئن جور و جفا کم کردیا يبر و

  ز هم ین ین فشار آن زن بگفتیا
  او يبابا به از حلوا یلیس

  و آخر صد گشاد یاولش تنگ
  چ کس ینخواهد ه ،تو یتا نخواه

   یئآخر تو ،یئاول تو ؟میئما ک
  ن تراش یم با چندیما همه الش

  جبر مفرست و خمود یکاهل
  کاهالن  زندان و بندجبر هم 

  مر گبر را مومن را و خون   آب
  دزاغان را به گورستان برَ ،بال
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  باز گرد اکنون تو در شرح عدم
  خواجه تاش ين ااه ،همچو هندو بچه

  یئترس کاکنون در و ياز وجود
  عاشق شده ست یئبر الش یئالش

  

  ش سم یچو پازهر است و پندار اوک  
عدم ترسان مباش  رو ز محمود  

   یئو تو الش یالت الشیآن خ
  را ره زده ست یچ نیمر ه ،یچ نیه
   

  
  
  
  

  الموت انما لهم حسره الفوتم ن هیللماض سیل: ه السلمیقوله عل. 46
  آن سپهدار بشرفرمود راست 

  انیاالت از مین خیا رفتچون برون 
  موت غ و غبن ِیستش درد و درین
  ن هم الموت گفتیس للماظیل

  ؟که چرا قبله نکردم مرگ را
لقبله کردم من همه عمر از حو  

حسرت ستیردگان از مرگ نآن م  
  ن نقش است و کفیانکه آم یدیما ند

  چونکه بحر افکند کفها را به بر
  ؟کو جنبش و جوالنتان :پس بگو

  بل به حال ،یبه لب ن ،ندتیتا بگو
  ؟ز موج یبجنبد ب یک ،چون کف نقش ِ

  نیباد ب  يدینقش د چون غبار ِ
  د به کاریکز تو نظر آ ،نین ببیه

  تو در شمعها نفزود تاب شحم ِ
  ن جمله تن را در بصریگداز اُ در 

  ند ز راهیب یدو گز هم ،ک نظری
  شمار یب ین دو فرقیان ایدر م

  یستین بحر ِ شرح ِ يدیچون شن
  ستیستیکارگاه آن ن چونکه اصل ِ

  کار اظهار ِ یجمله استادان پ
  صمد ،استادان استاد ،الجرم

  افزون تر است یستین نیهر کجا ا
  ن طبقیئچون هست باال "یستین"

  جسم و مال یکه شد ب یشیخاصه درو
  او گداخت جسمسائل آن باشد که 

  ا گذریکرد از دن اوکه هر آنک  
  ان یتو بر تو ع گشت نامعقول ِ

  غ از بهر فوت یبلکه هستش صد در
 زآنکه هم با حسرت فوتند جفت

  هر دولت و هر برگ را مخزن ِ
  گم شد در اجل ُ که  یاالتیآن خ
  ست یم ایکاندر نقشها کرد ،زآنست

  ابد علف ینبد و ا جیکف ز در
  آن کفها نگر ،تو به گورستان رو

  بحر افکنده ست در بحرانتان 
  ن سؤال یا ،نه از ما ،کنُ ا یکه ز در
   ؟اوج هد بیکجا آ يباد یب ،خاك

  ن یجاد بیقلزم ا ،يدیکف چو د
  پود و تار ،یو لحم یشحم ،تیباق

  تو مخمور را نامد کباب  لحم ِ
  در نظر ،در نظر رو ،در نظر رو

  شاه  يد و رویدو کون د ،ک نظری
واهللا اعلم بالسرار ،رمه جوس  

   یستین بحر اآم بر ئداتا کوش 
  ست ینشان است و ته یخال و ب اوک
  انکسار يند و جایجو یستین

  و ال بود یستیکارگاهش ن
ر است کار حق و کارگاهش آن س  

  بق شان سیردند دروهمه ب از
  سؤال  ین ،جسم دارد فقر ِ، کار

  ش باخت یخوِ  مالقانع آن باشد که 
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  ت بر مداریپس ز درد اکنون شکا
  فکر کن یباق ،مین قدر گفتیا

  ذکر آرد فکر را در اهتزاز
  خواجه تاش يک ایل ،خود جذب است ،اصل

  بود يکار چون ناز تركَ زانکه 
  غالم يا ،رد ین ،شیقبول اند ین

  د ز عشناگهان پرّ  جذبه مرغ ِ
  اوست گذاره نور ِ ،چشمها چون شد

  بقا دیند اندر ذره خورشیب
  

  راهوار یست اسبین يکاوست سو  
  رو ذکر کن  ،فکر اگر جامد بود

  ن افسرده سازیا دیذکر را خورش
  آن جذبه مباش  موقوف ،کنکار ُ

  ؟بود يجانباز در خورد یک  ناز
  دام ن میب یم را  یامر را و نه

  بکش ِ شمع آنگه  ،صبح يدیدکه چون
ِ یند او در عیب یمغزها م   پوست  ن

  بحر راِ  کلُّ ند اندر قطره یب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یو قاضبر لب جو  یصوفت یز گشتن به حکابا. 47
  ک قفای در قصاص ِ :یگفت صوف

  ردنمگم اندر یخرقۀ تسل
  خود را سخت زار خصم ِ ید صوفید

  زد چون رصاصیک مشتم بریاو به 
  رانست و بشکسته وتدیمه ویخ

  غیدر ،دیغ آیدر ،ردهن میبهر ا
  تانست کف بر خصم زدیچون نم
  او ل ِیحق است و ک يکه ترازو

  له اشیو و حیمخلص است از مکر د
  احقاد و جدالهست او مقراض 

  او افسون ِ ،شه کندیو در شید
  ر طمعپ د خصم ِیچون ترازو د

  شیگر افزون ده ،ستیور ترازو ن
  ش؟یز تو طبع ته یشود راض یک

  زیست رحمت و دفع ِ یهست قاض
  رد و کوته پا بودگر چه خُ ،قطره

  کله را ياز غبار ار پاك دار
  کلها شاهدستُ  جزوها بر حال ِ
  حق  احمد راند آن قسم بر جسم ِ

  ؟يدبر دانه چرا لرزان ب  مور
  دل است یب یکه صوف ،بر سر حرف آ

  ید باد دادن از عمیر نشاس   
  خوردنم  یلیبر من آسان کرد س

  اگر مشتش زنم من خصم وار :گفت
  د مرا زجر و قصاص یشاه فرما

  د تا در فتدکنیاو بهانه م
  غ یر تیکه قصاصم افتد اندر ز

  دبرَ یقاض يعزمش آن شد کش سو
 ل ِ اویم میحق است دا يزآن سو

   و و قبله اشید دیمأمن است از ق
  ل و قال یقاطع جنگ دو خصم و ق

  او قانون ِ ،فتنه ها ساکن کند
  بگذارد و گردد تبع  یسرکش

  ش یهابلنگردد  یاز قسم راض
 شیو ابله یدانشیب یاز پ

  زیرستخ عدل ِ از بحر ِ يقطره ا
دا بودیبحر از او پ آبِ لطف  

  دجله را ینیک قطره ببیتو ز 
  د آمده ست یخورش تا شفق غماز ِ

   "کال و الشفق"آنچه فرمودست 
   يدک دانه خرمن دان بیگر از آن 
جفا مستعجل است  در مکافات  
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  ؟یچون خوش دل ،تو کرده ظلمها يا
  کرده هات آنا فراموشت شدست ی

  بر صفات يجرم گردون رشک برد
  آن حقوق يبرا یک محبوسیل

  حتسبرد میک بارت نگیتا به 
  

   یغافل یمکاف ياز تقاضا  
  خت غفلت پرده هات یکه فرو آو

 اندر قفات یهاستیگر نه خصم

  خواه از عقوق یاندك اندك عذر م
  حب خود روشن کن اکنون با م آبِ

  

  
  
  
  
  

  یزن و بردن او را به قاض یلیآن س يسو یرفتن صوف. 48
  زنش یلیآن س يسو یرفت صوف

  کشان یاندر آوردش بر قاض
  ه جزاه او را درا به زخم دی

  رد در دماریکانکه از زجر تو م
  شیند مرگ خویوآنکه از تو زخم ب

  ردهر که م یر قاضیر حد و تعزب
  حق ۀ عدل ِیسا ،ب حق است وئنا

  کندُ  یکاو ادب از بهر مظلوم
  آجله ست حق و روز ِ يچون برا

  ؟ هست حقیست؟ دانیعاقله او ک
  آنکه بهر حق زند، او آمن است
  گر پدر زد مر پسر را او بمرد

  ش زدیزانکه او را بهر کار خو
  را شد تلف یچون معلم زد صب

  نیب افتاد و امئکان معلم نا
  استا بر او ست واجب خدمتین

  خود زده ست ياو برا ،ور پدر زد
  ذو الفقار بار را سر بب يپس خود
  یکنهر آنچه تو ُ ،خودیب يچون شد

  نیبر ام ین ،آن ضمان بر حق بود
  دگر بازارراست  یهر دکان
  گر چرم است خوب، کفش در دکان ِ

  دقز و ادکن بو ،ش بزازانیپ
  ما دکان وحدت است يمثنو

  نیاندر ا ینیهر چه ب ،ر واحدیغ

  در دامنش  یدست زد چون مدع  
  ادبار را بر خر نشان  ن خر ِیکا

  ند سزایتو ب يآنچنان که را
  ست آن باشد جباریتاوان نبر تو 

 شیفارغ از دوزخ رود تا خلد پ

  ردست خُیکاو ن ،ضمان یست بر قاضین
  مستحق  حق است و باشدنۀ یآ
  خود عرض و خشم و دخل ِ يبرا ین

  ت بر عاقله ست ید ،شد یئگر خطا
 ت المال برگردان ورقیب يسو

  او ضامن است  ،آنکه بهر خود زندو
  د شمردیآن پدر را خون بها با

  خدمت او هست واجب بر ولد
  ال تخف  ،يزیست چیبر معلم ن

  ن یهست حکمش همچن ینیهر ام
 کار جو شنبودبه زجر اُستا پس 

  ست از خون بها دادن نرَ ،الجرم
  ش واریدروو  یفان ،شو يخودیب

"میما رمإِذْ ر یت یمنیا، "ت   
  ن یبلش به فقه اندر میهست تفص

  پدر يا ،فقر است دکان ِ  يمثنو
  تو چوب  ینیاگر ب ،کفش است قالبِ

  اگر آهن بود ،بهر گز باشد
 رحمت اندر رحمت، اندر رحمت است

   نیقیدان ت بجمله را  یگمانیب
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عامه را بهر دام ِ ،ت ستودنب  
  زود "و النجم"در سورة انخواندش 

  جمله کفار آن زمان ساجد شدند
  چ و دوریچا پیست پین حرفیبعد از ا

  اریب یو قاض یصوف ثین حدیه
  

   "یق العلیکالغران"همچنان دان   
  از سوره نبود ،دک آن فتنه بیل

بود يرهم س، آنکه سر زدندر بر د  
  وان را مشورید ،مان باش ویبا سل

  زار زار فیضع و آن ستمکار ِ
  

  
  
  
  
 

 یو صوف یر قصه قاضیهم در تقر. 49
  پسر يا ،ثبت العرش :یگفت قاض
  ؟انتقام کو محل ِ ؟کو زننده

  استیبهر زندگان و اغن ،شرع
  سرند یب يریکز فق یآن گروه

در گزند یک روست فانیرده از م  
  صد هزارین سیا ،ک قتل است ویمرگ 

  ن قوم را حق بارهایکشت اُ گر چه 
  رارک در سیس اند هر یهمچو جرج

  سنان دادگر کشته از ذوق ِ
  واهللا از عشق وجود جان پرست

  ام یمن قضا دار ح :یگفت قاض
  ستبه صورت گر نه در گور است پن یا

  تو، رده اندر گورم يدیبس بد
  اوفتاد یخشتبر تو  يگر ز گور

گیخشم و ک ردنۀ مگردرده م  
  بر تو نزد يشکر کن که زنده ا

  اوست حق و زخم ِ خشم ِ ،ایاح خشم ِ
  دیش دماحق بکشت او را و در پاچه 

  آمد تا مآب یباق ينفخ در و
  نیالنفختن یار است بیفرق بس

  د و شد مضریرب يات از وین حیا
  د آن به شرحیست کایآن دم ن ،ن دمیا
  ستش بر خر نشاندن مجتهدین

بر نشست او نه پشت زدخر س  
  ر موضعشیغ ،وضع ؟ظلم چه بود

  ر و شریم از خینک یتا بر او نقش  
  گشته است اندر سقام  یالین خیاک

  ؟گورستان کجاست شرع بر اصحابِ
  ترند یردگان فانجهت ز آن مصد 
  شدند یان از صد جهت فانیصوف

  شمار یب يرا خونبها یکیهر 
  خت بهر خونبها انبارهایر

  بار چندزنده گشته  ،کشته گشته
  دگر یبزن زخم :د کهاربز یم

  دوم عاشق تر است  کشته بر قتل ِ
  ؟ام یاصحاب گورستان ک حاکم ِ

  گورها در دودمانش آمده ست 
تو ،کور يا ،نیرده بگور را در م  

  ؟خواهند داد یعاقالن از گور ک
  کن با نقش گرمابه نبردن میه

د کندکان که زنده ر، دحق کرد ر  
  زه پوست یکه به حق زنده ست آن پاک
  دیکش يزود قصابانه پوست از و

  حق نبود چو نفخۀ آن قصاب  نفخ ِ
  ن یجمله ش یباقن است و ین همه زیا

  ستمرشد م حق از نفخ ِ ،اتیو آن ح
  صرح  يباال ،هچ ن قعر ِیز ن برآ یه

  ؟بر خر نهد یزم را کسینقش ه
  تر سزدیش اولیپشت تابوت

  عش یر موضع ضاین مکن در غیه
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  که او يپس روا دار :یگفت صوف
  قالش یر خرسهروا باشد که  یک

  زیچه باك از صفع خ: را یگفت صوف
  ؟ش و کمیبا از یصوف يچه دار نیه

  کنُ سه درم تو خرج  :یگفت قاض
  فیش و ضعیزار و رنجور است و درو

  ل و قالیبه هم در ق یو صوف یقاض
  افتادش نظر یقاض يبر قفا
  ش دستیلیس یکرد از پیراست م

  

  ؟تسو یقصاص و ب یام زد ب یلیس  
  ؟ان را صفع اندازد به الشیصوف

 زیمار کمتر کن ستین بیبا چن

  جهان من شش درم  نیزدارم  :گفت
  ن سخُ یده ب ودگر را بیآن سه دو

  ف یه و رغدش ترّیبایمسه درم 
 ک آن رنجور، زار و سخت حالیل

  د خوبترآن ب یصوف ياز قفا
  م ارزان شدست یلیکه قصاص س

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را یقاض یسرزنش کردن صوفرا و  یزدن رنجور قاض یلیس. 50
  راز آمد بهر ِ یگوش قاض يسو

  دو خصم يا ،دیاریهر شش را ب :گفت
  یه :گفت یصوف ،رهیط یگشت قاض
ِ یش يا ،به خود يآنچه نپسند   نید خ

  یه کنمن چ یپ زک ؟ین ندانیا
  ؟از خبر ينخواند "من حفر بئرا"
  د در قضان بیکمت چنح یکین یا

  ! تو يگرهایبر احکام د يوا
  ! از کرم يرا رحم آر یظالم

دست آن يچه جا ،رظالم را بب  
  مجهول داد يا ،یمان را يزب آن
  

  را فراز یآورد قاض یئلیس  
  خرخاش و وصم  یآزاد بتا روم 

   یست غین ،تو عدل است ال شک حکم ِ
  ن یام يا ؟بر برادر يچون پسند

یافکن شیوه عاقبت خهم در آن چ   
 پدر جان ِ ،کن عمل يآنچه خواند

  بر قفا یلیرا آورد سو ت انک
  ! تو يتا چه آرد بر سر و بر پا

  !سه درم  هشنفقه بد يکه برا
  ؟حکم و عنان یهدکه به دست او 

ر دادیگرگ را او ش که نژاد  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن ماجرایدر ا را یصوف یقاضبا صوابِ جواب . 51
  دمان رضایواجب آ :یگفت قاض

  رزب خوش دلم در باطن از حکم ِ
  شو ن دلم باغ است و چشمم ابریا

  ره خندیخ از آفتابِ ،قحط سال ِ
  ؟يخوانده ا "رایو ابکوا کث"ز امر حق 

  همچو شمع یخانه باش یروشن
  ره خندیخ يا ؟يده ایخنده د ذوق ِ

  ا پدریمادر  یئش روآن ترُ

  فا کارد قضاقهر جفا و هر   
  ش کالحق مرم ترُیگر چه شد رو

  باغ خندد شاد و خوش  ،دیابر گر
  باغها در مرگ و جان کندن رسند

  ي؟ان چه خندان مانده ایچون سر بر
  دمع   تو همچون شمع يبارگر فرو 
  قند که هست آن کان ِ ،نیه بیذوق گر

  هر ضرر حافظ فرزند شد از
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  آن ادیه آرد یجهنم گر چون
  میه ها آمد کتیخنده ها در گر

  گم کرده اندُ  یپ ،ذوق در غمهاست
  تا رباط از دهباژگونه نعل 

  کن در اعتباررا چار ُ خود چشم
  بخوان اندر صحف "يأَمرُهم شُور"
  ار باشد راه را پشت و پناهی

  نیش نشخام یاران رسیچونکه در 
  هوشدر نماز جمعه بنگر خوش به 

  کشان یخاموش يرختها را سو
  در بحر هموم :غمبر کهیگفت پ
  يره بجو ،هاستارگان ن برچشم 

فالن يا ،یئصدق گو گر دو حرف  
  مستهام يکالکالم ا ؟ين نخواندیا
  درشَ ن مشو شارع در آن حرفیه
  دهان يچو بگشاد ،ست در ضبطتین

  خداست یره وح آنکه معصوم ِ
  "يبالهو نطق رسولٌیما "زانکه 

  ز حال یقیشتن را ساز منطیخو
  

  د از جنان یپس جهنم خوشتر آ  
  م یلک يا ،رانه ها جویگنج در و

  رده اندوان را به ظلمت بیح آبِ
  اطیکن در احتچشمها را چار ُ

ُ ی   اری دو چشم ِ ،خود کن با چشم ِار
  از ناز اف  کنار را باش و می

  است راه  "اری" ،يکو بنگریچونکه ن
  ن یاندر آن حلقه مکن خود را نگ

  ش و خموش یک اندی ،جمعند وجمله 
  مکن خود را نشان  ،یئچون نشان جو

  اران را نجوم یدر داللت دان تو 
  يمگو ،ش نظر باشدیتشو ،نطق

گردد روان  عقبره در یت گفت  
  الکالم  ه جرُشجون جرّ یف

  شدک یسخن را م شک، یب ،که سخن
  ره روان یشود ت یصاف یاز پ

  د رواست یبگشا ،چون همه صاف است
  ؟خدا د ز معصوم ِیهوا زا یک

  همچو من سخرة مقال يتا نگرد
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رامر او  یو جواب قاض یقاضاز  یسؤال کردن صوف. 52
  ک کان است زریچون ز  :یگفت صوف

  ک دست آمدستیجمله از نیاچونکه 
  ن جوها روانیاست ایک دریچون ز 

  بقاست چون همه انوار از شمس ِ
  رمه ست ناظر را کحلک سیچون ز 

  چونکه دار الضرب را سلطان خداست
ه را چون خدا فرمود ر"من راه"  

  هیر و سفبحک بطنند آن یچون ز 
  ن هزارید با چندیکه د یوحدت

  ره مشویخ ،ایصوف :یگفت قاض
  ک دانین را نین و، حال این ببیا

  ؟گر ضررین چرا نفع است و آن دیا  
   ؟ار و آن مست آمدستین چرا هشیا
  ؟انِ رو نوشزهر است و آن ن چرا یا

  ؟ستکجاصبح کاذب از  ،صبح صادق
  ؟لو حو ینیاز چه آمد راست ب

  ؟خوب و نارواست چون ضربِ هانقد
  ؟راه زن   کیست و آن یر از چین خفیا

  ؟هیاب ن شد الولد سرّیقیچون 
  ؟ن قراریصد هزاران جنبش از ع

  ن شنویان ایدر ب یک مثالی
 کو بخوانی، حال را نینیور نب
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  عاشقاندرون ِ  يقرار یب
  که در ناز ثابت آمدهچو ُ آن

  ختهیه ها انگیخندة او گر
  دنن همه چون و چگونه چون زیا

ضد ست در ذات و عملیش نو ند  
  ؟دهد یک یضد، ضد را بود و هست

ک و بدیمثل ن مثل ِ ؟چبود ند  
  یمتق يا ،چونکه دو مثل آمدند

  و ند ضد ،ستانبرگ ببر شمار 
  حرب رد و ماتن تو بیچگونه ب یب

ِ یکمتر   ستوت جان ِ ،او لعبت ن
  آنز هکه در هر قطر ،يپس چنان بحر

  ؟"چند و چون" ق ِیبگنجد در مض یک
  جماد يکا :د مر جسد رایعقل گو

  ۀ توامین سایقیمن  :دیجسم گو
  رت سراستین نه آن حیکا :دیعقل گو

  آهو سر نهدش یپ ،ن سویا ،ریش
  يانور نجا آفتابِیاندر ا

  یمصطف ،دیایرا باور نو ن تیا
  م بودیتعل یاز پ :یئگر بگو
  شماریب داند که گنج ِیبلکه م

است يمعکوس و نعل ِ ،ید گمانب  
  قت غرقه شدیقت در حقیبل حق

  هان ،ت خواهم گفتیبا تو قلماش
  د ز آسمانیرا هر زخم کاو مر ت

  نیبب، صفا را هم يدیچون قفا د
  زند یلیکت س ،نه آن شاه است نکا

  ر پشه بهاا را پیجمله دن
  ن جهانیزر ن طوق ِیگردنت ز

  ا برداشتندیآن قفاها کانب
  یفت يا ،ک حاضر باش در خودیل

د او باز پسرَور نه خلعت را ب  

  حاصل آمد از قرار دلستان   
  عاشقان چون برگها لرزان شده 

  خته یروها ر آبِ ،شیرو آبِ
  طپدیچون م یب يایبر سر در

  ها حلل یدند هستیز آن بپوش
  رون جهدیزد و بیزو بگر هبلک
  ؟کند یشتن را کیمثل خو ،مثل

   ؟یتر از آن در خالقین چه اولیا
  است و ضد ند یب ،ر بحرد یچون کف

  ؟بحر چگونه گنجد اندر ذات ،"چون"
   ؟رستشد د یجان کز  ،"چگونه و چون"ن یا

  تر آمد عقل و جان  یناشاز بدن 
  علمون یجاست از ال نیاکل  عقل ِ

  ؟معاد چ از آن بحر ِیه يردب يبو
  ؟عم جان ِ ،دیه که جویاز سا يبو

  گستاخ تر از ناسزاست  ،که سزا
  ر نهدهو پینزد ت ،نجایا ،باز

   يخدمت ذره کند چون چاکر
  ؟د دعایجو ینان همیچون ز مسک

  ؟م بودیل از چه رو تفهین تجهیع
  ارید آن شهراها نهیدر خراب

  است  يش جاسوس ویگر چه هر جزو
  بل صد فرقه شد ،ن سبب هفتادیز

  جان  گشا گوش ِخوش پهن ب ،ایصوف
  باش خلعت بعد از آن  یمنتظر م

 نیام يگرد ران با گردن آمد، ا

  ستندبخشد مکه نه تاج و تخت 
  نتهام یب را رشوت یئلیس
چست دستان  یلیز حق س ،زد ور د  

  افراشتند شیخو يسرها ،ز آن بال
  راو ابد مر تیتا به خانه او ب

  چ کس یدم به خانه هیابین :که
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  ن جهانیکا يچه بود :یگفت آن صوف
  شیبه پ ياوردین يشور ،یهر دم

  چراغ روز را يدیشب ندزد
  تب سنگ يصحت را نبود جام ِ

  ؟ز جود و رحمتش یخود چه کم گشت
  خوب و خوش بر جملگان يحال بود

  حضور ذوق خوش يجاودان بود
  

  ؟جاودان يرحمت گشاد يابرو  
  ش ینهاش نیز تلو يآوردیبر ن

  ز رااندوش یع باغ ِ يدونب يد
  ب کرَ يرا خوف نآورد یمنیا

 خرخشه در نعمتش يگر نبود

 روان انس و جان يره کم بودیت

  هم شوق خوش يدائما ً در جان بد
  

  
  
  
  
  
  
  

  را مثل آوردن يرا و قصۀ ترك و درز یصوف یقاضدادن جواب . 53
  یئرو صوف یبس ته :یگفت قاض

  ؟ر قند لبکه آن پ يدیتو بنشن
  فهیآن طا يخلق را در دزد

  نیردر ب یئقصۀ پاره ربا
  ينامه ا يخواند درزیدر سمر م

  ودقو راافت جاذب یمستمع چون 
  

   یئچو کاف کوف ،از فطنت یخال  
  به شب  یگفت یاطان همیر خعذ
  سالفه  ينمود افسانه هایم
  ن یت کرد او با آن و ایحکا یم
يرد او جمع آمده هنگامه اگ   

  ت گشته بودیش حکایجمله اجزا
  

  
  
  
  
  
  

  "نین بقدر همم المستمعیلسان الواعظ یلقن الحکمۀ علیان اهللا "ث یان حدیب. 54
  ستیرا خوش لب یار کس ،سمع است جذبِ
  ست و چارینوازد بدر کاو  یئچنگ

  غزل ید نیادش آیحراره  ین
  ریب گیغ يگوشها يگر نبود
  نیصنع ب يده هاید يور نبود

  که کار ،ن باشدیآن دم لوالك ا
  همخوابه و طبق عامه را از عشق ِ

  در تغار يزینر یآب تتماج
رو سگ ش باشیخداوند کهف  

  

  ست یجد معلم از صبوو  یگرم  
  بار ،گردد چنگ ،ابد گوشیچون ن

  ده انگشتش بجنبد در عمل  ین
  ریک بشیز گردون  ينآورد یوح

  ن یزم يدینه خند ،یفلک گشت ین
  ز است و نظاریچشم ت ياز برا

  ؟حق عشق صنع ِ يبود پروا یک
  نباشد طعمه خوار يچند یتا سگ

  ن تغارت اصطفاش یتا رهاند ز
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتواند بردن يزیاز من چ يدرز: ان را، و گرو بستن کهیدرز يدزد تیدن  ُترك حکایشن. 55
  رحمانه گفت یب يهایچونکه دزد

  از خطا یاندر آن هنگامه ترک
  ز آن رازهایشب چو روز رستخ

  فراز یتو در جنگ یئهر کجا آ

  ان اندر نهفت یدرز که کنند آن   
  آن غطا ره شد ز کشفیتسخت 

   یاهل نه یکرد از پیکشف م
  راز آن جا دو عدو در کشف ینیب
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  مذکور دان آن زمان را محشر ِ
  ساختست یکه خدا اسباب خشم

  ان را ذکر کردیدرز، بس که غدر
  قصاص در شهر شما يا :گفت
  ششنامش پور ُ ،است یاطیخ :گفت
  رکه با صد اضطرا ،من ضامن :گفت

  ست ترکه از تو چ :پس بگفتندش
  ن غره مباشیخود چن به عقل ِ تو

  و بست آنجا گروگشت او گرم تر 
  مطمعانش گرمتر کردند زود

  من يتاز ن مرکبِیا رهن: گفت
از شما یاسب ،ردور نتاند ب  
  خواب فکررد از شب نبترك را آن 
  زد در بغل یبامدادان اطلس

  اوستاد آنپس سالمش کرد گرم 
  شیترك بُ  ز حد ،دشیگرم پرس

  یبلبل ينوا ياز و دیشنچون 
  روز جنگ يقبا ،ن رایکه ببر ا

  را يتنگ باال بهر جسم آرا
  ذو وداد يصد خدمت کنم ا :گفت

  کار يد او رویمود و بدیپس بپ
  سمر درران یم يتهایاز حکا
  راتشانیخسالن و ز تیو ز بخ

  برون یهمچو آتش کرد مقراض
  

  صور دان   رازگو را يو آن گلو  
  انداختست  يح را به کویو آن فضا

  دردترك را و خشم و ُ ف آمد یح
  ؟دغا فنن یر در اچابکتست یک

  کش ُ خلق  یچستو  يدزدن یاندر
   ررشته تااز من رد ارد بیاو ن
يدر دعو ،او گشتند مات مرپ  

  رهاش یاوه تو در تزوی يکه شو
  نه نو ،کهنه هن ،ردارد بیکه ن

  هان را بر گشودداو گرو بست و 
  ه فن من ب ار دزدد قماش ،بدهم

  بتدام رهن ِ واستانم بهر ِ
  راب کرد او حیال دزد میبا خ

  شد به بازار و دکان آن دغل 
بش گشادیلب به ترح ،ست از جاج  

  ش یخو او مهر ِ ند اندر دل ِکتا ف
   یاستنبل شش افکند اطلس ِیپ
  باالش تنگ  ،ر نافم واسع ویز
  را يرد پایتا نگ ،ر واسعیز

  نهادنه یدو چشم و بر سدست بر 
  در فشاربعد از آن بگشاد لب را 

  آن نفر يز کرمها و عطااو 
  خنده هم داد او نشان  ياز برا

  ر افسانه و فسون لب پ ،د ویبر یم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يافتن درزیخنده بسته شدن دو چشم و فرصت  ترك را از قوتو ُ يدرز مضاحک گفتن ِ. 56
  ک مظاحک گفت آن چست اوستادی

  دن گرفت از داستانیخندچونکه 
  ران ر ِیز او  د و کردیدزد يپاره ا

  ستار خوست یول ،د آنید یحق هم
افسانه اش ترك را از لذت  

  ؟یرهن چ ؟چه يدعو ؟اطلس چه

 ُترك مست از خنده شد سست و فتاد  

  تنگش گشت بسته آن زمان  چشم ِ
  نهان  جمله آنحق ز ر چشم یغ
  غماز اوست  ،يرب دک چون از حیل

  شانه اش یپ يرفت از دل دعو
   هاچَ يا ترك سر مست است در الغ
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  کز بهر خدا :تركالبه کردش ُ
  آن دغاز یه انگخند گفت الغ ِ

  فه زدیر نداطلس سبک  يپاره ا
  خطا تركُ ن بار سوم یهمچن

  دو بار ازن تر یخندم یگفت الغ
  مولهه ،عقل جسته ،چشم بسته

  د شاخیپس سوم بار از قبا دزد
خطا چون چهارم بار آن ترك  

  آن استاد را  يرحم آمد بر و
  نیر ابن مفتون یمولع گشت ا :گفت

  اوبوسه افشان کرد بر استاد 
  از وجود فسانه گشته و محو  يا

  ستیچ افسانه نین تر از تو هیخندم
  

  که مرا شد مغتذا ،گویالغ م  
  که فتاد از قهقهه او بر قفا

مزدیخوش مضاحک م ،غافل ترك  
  از بهر خدا يگو یالغ :گفت

  شکار یکلُ ن ترك را آکرد او 
  از قهقهه  یمدع تركُ مست 

  فراخ  دان ِیافت میش اکه ز خنده 
  کرد اقتضا یم دالغ از استا

  داد را یفن و ب یکرد در باق
  ن یاست و غبن چه خسار یخبر کا یب

  بهر خدا افسانه گو مراکه 
  ؟آزمود یافسانه خواهچند چند 
  ست یاد بگور خراب خو بر لبِ

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن بال مبتالستیکه بمثل ا یخطاب با هر نفس. 57
  جهل و شک قعرفرو رفته به  يا

  ؟ن جهانیتو عشوة ا ینوش یتا به ک
ِ ین چرخ ندیا الغ ِ   ردکرد و م م

  عام ين درزیدوزد ا یم ،درد یم
  شش بهر کدیشسته پ ،ره طفالنیپ

  داد  او گر باغها را داد الغ ِ
  

  فلک  الغ و دستان ِ یئچند جو  
  نه جان  ،که نه عقلت ماند بر قانون

  ردصد هزاران چون تو ب يآب رو
ِ اطفا ، وجامۀ صد سالگان   خام  ل

  کند یاو الغ تا به سعد و نحس ِ
  بر باد دادها داده  ،آمد يچون د

  

  
  
  
  
  
  

  شودت تنگ یقبا ،میگو گر الغ یکبار دیاگر  کهترك را ُ  يگفتن درز. 58
  گذر ن دریز: ُترك را يگفت درز
  د باز پسیت تنگ آیپس قبا

  یئر دانستگا يرمز ،خندة چه
  ُترك مست يا ایاترك خنده کن، 

  ز دست يچونکه بنهاد آن قبا درز
  آن ُترك گول یمخلصش بشنو، توئ

  و صالح يکز بهر تقو یاطلس
  اطلست عمر و، مظاحک شهوت است

  نیطان در کمیمان است و شیاسب، ا

  دگر یکنم الغُ بر تو گر  يوا  
  ؟چ کسیشتن خود هیکند با خوُ ن یا

   یه بتر دانستئیآن ز صد گر
 گشت پست یزآنکه عمرت رفت و خواه

 اسب را بر باد داد آن ُترك مست

 چو غولاط یعالم غدار خ

 از مزاح يد، خرج کردیدوخت با

 روز و شب مقراض و خنده غفلت است

 نیبا خود آ، افسانه را بگذار ه
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  شهور عمرت به مقراض ِ اطلس ِ
  کاختر مدام يبریتو تمنا م

  آنعات یز ترب یتولیسخت م
  او یز خاموش یرنجیسخت م

  ؟ستیرقص ندر  و زهره چون يمشتر
  که گر افزون کنم :دیاخترت گو

  ن اخترانیا ین قالبیتو مب
  

  اط غروریرد پاره پاره خب  
  بر دوام  يسعد بود يالغ کرد

  آن نه و آفاتیل و کوباو ز 
  او ین کوشیو ز نحوس و قبض و ک

   ستیچونکه بهرام و زحل را نقص ن
  ات مغبون کنم  یکلُ الغ را پس 

  ن فال ين ایعشق خود بر قلب زن ب
  

  
  
  
  
  
  
  

  تیران بجور روزگار و حکاین فقیمثل در تسک. 59
  دکان يشد به ره سویم یکیآن 

  ل و راهیسوخت از تعجیاو م يپا
  مستهان يا :ک زن کرد و گفتیرو به 

  نیام يا :آن زن و گفت رو بدو کرد
  ما بر بساط يارین که با بسیب

  زن د از قحطیفت یدر لواطه م
  ن واقعات روزگارین ایتو مب
  و معاش ير روزیخسن تیتو مب

  او يهاین جمله تلخین که با ایب
  تلخ را دان امتحان ِ یرحمت

  خت ماندیم از تلف نگریآن براه
  ! عجب ين بسوزد اآو ،ن نسوزدیا

  

  د او از زنان یبسته د ش ره رایپ  
  همچو ماه  بسته از جوق زنان ِ

   ! دختر چگان نید اناریچه بس نیه
  ن یچنما منکر  ياریچ بسیه

  د شما را انبساطیآیتنگ م
  ن زم يفاعل و مفعول رسوا

  نجا ناگواریگردد ایکز فلک م
  ن قحط و خوف و ارتعاش ین ایتو مب

  او يد و ناپروایئمردة او
  مرو و بلخ را لکدان م ینقمت
  خت راندیم از شرف بگرین براهیو

طلب نعل معکوس است در راه  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یو جواب قاض سؤال را یر کردن صوفباز مکرّ. 60
  قادر است آن مستعان :یگفت صوف

  آنکه آتش را کند ورد و شجر
  ن خاریگل آرد برون از عُ آنکه 

  کند يزو هر سرو آزادآنکه 
  هر عدم يآنکه شد موجود از و

  شود یآنکه تن را جان دهد تا ح
  ؟خود چه باشد گر ببخشد آن جواد

  نیفان در کمیدور دارد از ضع
  شان کم کندیوقت طالب را پر

  ان یز یما را ب يکند سوداُ که   
  ضرر ین را بیهم تواند کرد ا
  را بهار ين دیهم تواند کرد ا

  کند يار غصه را شادقادر است 
  ؟او را چه کم ،شیگر بدارد باق

  ؟شود یانش کیراند زیگر نم
اجتهاد یجان ب بنده را مقصود  

 ن یو لعیفتنۀ د ،نفس و مکر ِ

  نه دل را چو جام جم کندیآ
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  را یصوف یجواب دادن قاض. 61

  رم امر ِ يگر نبود :یگفت قاض
  طان و هواینفس و ش ينبودور 

  ملک يپس به چه نام و لقب خواند
  ؟میحل يصبور و ا يا :یچون بگفت

  نین و منفقین و صادقیصابر
  يدک بیرستم و حمزه و مخنث 

ستیره یب علم و حکمت بهر راه  
  ن دکان طبع شوره آبیبهر ا
  نه خام ،یدانم که تو پاک یمن هم
  که هست یدوران و هر آن رنج جور ِ
  ارین دیو درد و جوع و فقر ا رنج

  آن نگذردو ،نها بگذردیزانکه ا
  

  رخوب و زشت و سنگ و د يور نبود  
  ش و وغایزخم و چال يور نبود

  ؟منتهک يا ،ش رایبندگان خو
  ؟میحک يشجاع و ا يا :یبگفت یک

ن یو لعیرهزن و د یب يدچون ب  
يدشندك علم و حکمت باطل و م   

  ست یآن حکمت ته ،چون همه ره باشد
   ؟خراب يهر دو عالم را روا دار

  ن سؤالت هست از بهر عوام یو
سهلتر از بو غفلت است  حقّ عد  

 عداریصعب نبود چون فراق و ب 

درَدولت آن دارد که جان آگه ب  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شانیا يزن با شوهر و ماجرات یحکا. 62
  یه :خود را گفت يشو ،زن یکیآن 

  ؟چرا ،يدار یمارم نمیچ تیه
  کنمیمن نفقه چاره م :گفت شو

  صنم يا ،نفقه و کسوه است واجب
  رهن بنمود زنین پیآست

  خوردیتنم را م یز سختک :گفت
  کنمیک سؤالت می ،زن يا :گفت

  ظ و ناپسندین درشت است و غلیا
  ا خود طالقی ،ن درشت و زشت تریاک

  ع زنیخواجۀ تشن يا ،نیهمچن
  ده است ین ترك هوا تلخیشک ا یب

  گر جهاد و صوم سخت است و خشن
  ؟که ذو المنن یماند دم یرنج ک
  د کت نه آن فهم و فن استیور نگو
  دلند بان ِیحان که طبیآن مل

  کنند یور حذر از ننگ و از نام

   یکره کرده طیمروت را به  يا  
  ؟رام ين خواریادر  يراد یتا به ک

  زنم یم یئگر چه عورم دست و پا
م کست ین هر دو هست و نینت ااز م  

رهن ید پبس درشت و پر وسخ ب  
  ؟ن سان آوردیرا کسوه ز یکسکس 

  ن آمد فنم یشم همیمرد درو
  شه مندیزن اند يا ،شیک بندیل
  ا خود فراق ی ،را مکروه ترو ن تیا

  از بال و فقر و از رنج و محن 
  حق به است  عدب یک از تلخیل
  ممتحن  يا ،عدن بهتر ز بیک ایل

   ؟من رنجور ِ يتو ا یچون :دتیگو
  ک آن ذوق تو پرسش کردن است یل

  لندیرنجوران به پرسش ما يسو
  کنند یغامیپ ،سازند و يچاره ا
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  ور نه در دلشان بود آن مفتکر
  نوادر داستان يایتو جو يا

  دین عهد مدیدر ا يدیبس بجوش
  يتو داد و داور يعمر يده اید

  استاد شدُ ،ش کردیهر که شاگرد
  ارینت اختیخود نبود از والد

  

  خبر یز عاشق ب یست معشوقین  
  هم فسانۀ عشق بازان را بخوان 

  دیقد يا ،یهم نگشت یترك جوش
   ؟يتر یدگان ناشیناد زوانگه ا

  لدُ کور  يا ،يتو سپستر رفته ا
  ل و نهاریهم نبودت عبرت از ل

  

  
  
  
  
  
  

  شیا به ری يش که تو به سال بزرگتریاز کش یدن عارفیپرس. 63
ِ ید از آن پیپرس یعارف   شیکش ر

  ده امیئش از او زایمن پ ،ین :گفت
  گشت د از حال ِیشت شد سپیر :گفت

  دیاز تو بگذر ،او پس از تو زاد و
  يکه اول زاده ا یآن رنگدتو ب
  یدر معدن همچنان  یترشُ  دوغ ِ

  يدر  نهیطالخمر   يریهم خم
  يشته اهر دل پا به گ یشیچون حش

  هیاندر حر ت یموس همچو قوم ِ
  وله ردهر روز تا شب  يودیم

  صد ساله تویس ن بعدیز ينگذر
  ال عجل از جانشان نرفتیتا خ

  يده ایابیکز او  ین عجلیر ایغ
  زفت يهایئزآن نکو یگاو طبع

  رساکنون تو ز هر جزوت بپ ،يبار
  جهان اق ِرز يذکر نعمتها

  ستتو چ یانیروز و شب افسانه جو
  جزو جزوت تا برسته ست از عدم

  چ جزوید هیلذت نرو یزانکه ب
  اد رفتیاز  یآن خوش ،جزو ماند و

  پنبه زاد يهمچو تابستان که از و
  د از شتایئخ که زایا مثال ی

  ادگاری ،ز آن صعوبت ،خیهست آن 
  یفت يا ،ين هر جزو جزویهمچن

   ؟شیا که ری ،سن ترخواجه م يا که تو  
  ده ام یجهان را د یشیر یبه ب سب

  دست وشت یزشت تو نگرد يخو
  دیثر يز سودا ین خشکاتو چن

   يشتر ننهاده ایک قدم ز آن پی
  یزو مخلص روغن يخود نکرد

   يدر تنور آذر يگر چه عمر
يسر گشته ا اهو گر چه از باد   

  ه یسف يا ،يبر جا چل سال يمانده ا
  ل مرحله در او ینیب راش یخو

  ن گوساله تویاعشق  يتا که دار
بتفت  ه چون گردابِیشان تیر اد ب  
   يده اینعمت دت لطف و ینها یب

  ن گوساله رفت یاز دلت در عشق ا
  خرس  ين اجزایصد زبان دارند ا

  ان بز که نهان شد آن در اوراق ِ
  ست وت يجزو جزو تو فسانه گو

  چند غم  ،ده اند وید يچند شاد
  جزو  چیبلکه الغر گردد از هر پ

  ه شد از پنج و هفت یآن خف ،بل نرفت
  ادی رفت تابستان ز  ،ماند پنبه

  ما ش ِیخ پیآن  ،شتا پنهان و شد
  ثمار زا يف در دیادگار صی

   ینعمت يدر تنت افسانه گو
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  دست فرزندش بویکه ب یچون زن
  و ز الغ یز مست یحمل نبود ب

  ر کناردحامالن و بچگانشان 
  در رضاع کودکان یهر درخت

  ده شدیپوش یگر چه در آب آتش
  تند یسخت پنهان م ایدرگر چه 

  وصال مستان ِ ين اجزایهمچن
  وامانده دهان   در جمال حال

  ستین چار نیا از ره ،دیآن موال
  زاده اند ید از تجلیآن موال
  ستیقت زاد نیم و حقیزاده گفت

  قلُ  د شاهیتا بگو شو،ن خمش یه
  ر جوش و خروشاست پیگل گوُ ن یا

  زه مثالیپاک هر دو گون تمثال ِ
  یمرتض فیلط سرّهر دو گون 

  کاندر تموز مستجد ،خیهمچو 
  ریزمهر اح سردیذکر آن ار

  شتا وه که در وقتیهمچو آن م
  شمس يقصۀ دور تبسمها

  ادگاریحال رفت و ماند جزوت 
  ییگر چست ،رد غمتیچون فرو گ

  غصۀ منکر به حال يش اا یگفت
  ستیمبهار و خرّ یت گر نر دمه

  فکر تو همچون گالب ،گل تنُ چاش 
  غیکه درَ  کفران  ان ِیخو یاز کپ

  ستیآن لجاج کفر، قانون کپ
  ؟تهتکها چه کرد ،انیخو یبا کپ

  در عمارتها سگانند و عقور
  ن بزوغ اندر خسوفیا يگر نبود

  یرکان و عاقالن از گمرهیز
  

  خوش بود یحال یحاک یکیهر   
   ؟ده باغیئشود زا یک يبهار یب

ِ یشد دل   بهار يعشق بازل
  نهان  یم حامل از شاهیهمچو مر

  ده شدیصد هزاران کف بر او جوش
  کندیه انگشت اشارت مبه د ،کف

  حال و قال  يتمثالهاحامل از 
  از نقش جهان  ماندهب ئچشم غا

  ست ین ابصار نیالجرم منظور ا
  الجرم مستور پردة ساده اند

  ست یارشاد ن ین عبارت جز پیو
  گل ُ ن جنس ِیمفروش با ا یبلبل

  باش گوش  ،بلبال ترك زبان کن
وصال  رّشاهد عدلند بر س  

   یو حشر ما مض ءایشاهد اح
  کندیزمستان مهر دم افسانۀ 

  ریعس ام و ازمان ِیاندر آن ا
  خدا کند افسانۀ لطفیم

  لمس طمس و و آن عروسان چمن را 
  اد آریا خود ی ،رسا از او واپی

   یئد کن واجستیز آن دم نوم
  راتبۀ انعامها را ز آن کمال 

  ؟ستیگل تنت انبار چُ همچو چاش 
نت عجاب یا ،گل شد گالبُ نکر م!  

  غ یمهر و ماز ان نثار یخو یبر نب
  ست ینب و آن سپاس و شکر منهاج ِ

  ؟تنسکها چه کرد ،انیرو یبا نب
  و نور عزّ هاست گنج ِیدر خراب

  لسوف ین فیراه چند يگم نکرد
   یابله ده بر خرطوم داغ ِید
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  چارة مفلس ز درد یب یکیآن 
  در نماز و در دعا يالبه کرد

  مر مرا يدیآفر يز جهد یب
  سر رج ِم در دیدادپنج گوهر 

  ز تو یحصین داد و ال یعد ایال 
  یئم تنها تویچونکه در خالق

  ار شدین دعا بسیسالها زو ا
  حالل يکه روز یهمچو آن شخص

  گاو آوردش سعادت عاقبت
  ها نمودیز زاریم نین متیا

اندر دعا يشدید ظن مگاه ب  
  میخداوند کر ءباز ارجا

  کالل ود در جهد ینوم يچون شد
  ن کردگاریرافع است ا ،است وخافض 

  ن و رفع آسمانیب یخفض ارض
  دگر ین نوعین زمیخفض و رفع ا

  با کرب خفض و رفع روزگار ِ
  ممتزج ن مزاج ِیخفض و رفع ا

  جهان ن دان جمله احوال ِیهمچن
  ر اندر هواستن دو پین جهان با ایا

  تا جهان لرزان بود مانند برگ
  ما يسایع یک رنگی م ِتا خُ
  ار آمده ستز جهان همچون نمککآن 

  رنگارنگ را خلق ِن یکا ،نیخاك ب
ِ ز ن نمکیا   جسوم ظاهر است ار

  ستیمعنو یار معانز آن نمک
  ش بودضد یرا کهنگ ين نویا

  یمصطف يروکز نور  آن چنان
  از جهود و مشرك و ترسا و مغ

  ه کوتاه و درازیصد هزاران سا
  نه پهن ،کوته ینو ماند  يدراز ین
  که اندر محشر است یکرنگی ،کیل

  وردخَ خمهزاران ز يزیچ یز ب اوک  
  خداوند و نگهبان رعا يکا
  ن سرایه زام د يمن روز فن ِ یب

  هم مستتر يگریپنج حس د
  انش شرم رویاز ب ،لمیمن کل

   يکن مستو همم یکار رزاق
  او بر کار شد يعاقبت زار
  کسب و کالل  یخواست بیاز خدا م

عهد معدلت  ینداود لد  
ِ یهم ز م   اجابت گو ربود دان

  پاداش و جزا ر ِیتاخ یاز پ
  م یو زع یدر دلش بشار گشت

  تعال  :که يدیاز جناب حق شن
  چ کارید هیاین دو بر نیاز ا یب
  فالن  يا ،ست دورانشین دو نیاز ا یب
  سبز و تر یمین خشک و، یم سالین

  م شب یم روز و نین ،گرینوع د
  مضج  يگاه رنجور ،گاه صحت

  افتتان  وصلح و جنگ  ،و خصبقحط و 
  خوف و رجاست  جانها موطن ِ  ن دویز

  در شمال و در سموم بعث و مرگ 
  صد رنگ را م ِخُ بشکند نرخ ِ

  ن شده ست یتلو یهر چه آنجا رفت ب
  ک رنگ اندر گورهایکند  یم

  گر است ید یار معانز خود نمک
  ست یاز ازل آن تا ابد اندر نو

  و عدد است ضد و ند یب يآن نو
  ایشد ض  صد هزاران نوع ظلمت

  الغ  بکرنگ شد ز آن الی یجملگ
  راز دیآن خورش در نور ِ یکیشد 

  رهن  دیه در خورشیگونه گونه سا
ک کشف و ظاهر است ید و بر نبر ب  
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  آن جهان صورت شود یکه معان
  نامها گردد آنگه فکر، نقش ِ

  سیپ رها مثال گاو ِن زمان سیا
یاست و صد دل یصد رنگ نوبت  

  شد نهان یروم ،ستینوبت زنگ
ر چاهیوسف زی ،گرگ است و نوبت  

ِ یدر یب تا ز رزق ِ   ره خندیخ غ
  ران منتظریشه شیب در درون ِ

ران ز مرجیشآن ند یرون آپس ب  
  و بحر رد برّیجوهر انسان بگ

  ز سهمناكیروز نحر رستخ
  نحر روز ِ یآب جملۀ مرغان ِ

  "نۀیهلک من هلک عن بی"تا که 
  تا که بازان جانب سلطان روند

  ن ِ خشک و استخوانیفه و سرگیج
؟زاغ از کجا  ؟حکمت از کجا قند  

  مرد غر ،ق غزو نفس ویست الین
  چ دستیرا ه چون غزا ندهد زنان

  یزن رستم در تن ِ ،جز به نادر
ِ انآنچنان ک   زنان، مردان در تن
  ین مادگیاصورت شود  ،آن جهان

  در خور استانداد و عدل  ،عدل و روز ِ
  یتا به مطلب در رسد هر طالب

  غیست هر مطلوب از طالب درین
  کردگار  قهرخانۀ  ایهست دن

  مقهوران نگر ياستخوان و مو
یمرغ بِ  بالو  رّپدام ن بر گرد  
شبر جا ،رد اوم  شته نشاندخر پ  

  حق را جفت کرده عدل ِ یهر کس
  اریمونس احمد به مجلس چار 

  يل و جانها سدره ایکعبۀ جبر
  وصال قبلۀ عارف بود نور ِ

  خصلت شود در خور ِاننقشها   
  جامها کار ِ ين بطانه رویا

  س یدوك نطق اندر ملل صد رنگ ر
   ؟یگردد جل یک رنگ کیعالم 

  آفتاب اندر رهان  ،ن شب است ویا
  فرعون است شاه  ،ستینوبت قبط

  روز چند  ن سگان را حصه باشدآ
  تا شود امر تَعالَوا منتشر

  د دخل و خرج یحق نما یحجاب یب
  نحر روز ِ بسمالن ِ ،س گاوانیپ

  گاوان را هالك  ،د ویمومنان را ع
  بحر يها روان بر رویهمچو کشت
   "قنهیمن نجا و استانجوی"تا که 

  گورستان روند يتا که زاغان سو
  زاغان آمده ست اندر جهان  نقل ِ
  ؟باغ از کجا  ؟ن از کجایسرگ کرم ِ

  خر کون ِ ،عود ومشک و ق یست الین
  ؟دهد آنکه جهاد اکبر است یک

   یمیه همچون مریگشته باشد خف
  جنان  ماده از ضعف ،ه اند ویخف

   ید آمادگیند يهر که در مرد
  سر است  کاله آن ِ ،پا ن ِزاکفش 

   یخود رود هر غارب تا به غربِ
تابش شمس و جفت، غ یآب م جفت  

  اریاخت يچون قهر کرد ،نیقهر ب
  قهر افکنده اندر بحر و بر غ ِیت

  کالم  یب  شرح قهر حق کننده
  شته نماندپ خروانکه کهنه گشت 

  بق  بق را جنس ِ ،ل ویل را با پیپ
  مونس بو جهل عتبه و ذو الخمار

   يعبد البطون شد سفره ا کعبۀ
  ال یشد خ  مفلسف قبلۀ عقل ِ
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  زدان بریقبلۀ زاهد بود 
  کیقبلۀ مردان ِ حق اعمال ن

  صبر و درنگ ،وران یمعن قبلۀ 
  ذو المنن  نانیقبلۀ باطن نش

  پسر يقبلۀ عاشق حق آمد ا
  ا سر به سریقبلۀ فرعون دن

  شمر تازه و کهن ین بر میهمچن
  قارن شد عیزر کاس ِ ازما  رزق ِ
  میق آن که بدو خو داده ایال

  م آن خواجه رایعاشق نان ساخت
  میآن را عاشق نان کرده ا يخو

  یمو خرّ یخود خوش يچون به خو
  ریچادر بگ ،دتیخوش آ یمادگ
  دت، جوشن بپوشیخوش آ یغازئ

  

ِ یمع بود هماقبلۀ ط     زر ان
 گیقبلۀ نا اهل جهل ِ مرده ر

  سنگ  نقش ِ ،قبلۀ صورت پرستان
  زن  يرو  قبلۀ ظاهر پرستان

 پدر يس است، ایقبلۀ باطل، بل

 قبلۀ خر بنده چبود؟ کون ِ خر

  ش کن یرو تو کار خو ،یور ملول
  تغار ازتتماج  وآن سگان را آبِ

  م یدر خور آن رزق بفرستاده ا
 ؟ن را، چرایم ایر از جان ساختیس

  م یجانان کرده ا ن را مستیا يخو
؟یرمیت میخو پس چه از در خورد   

ریخنجر بگ ،دتیخوش آ یستمر 

  ، رو کون فروشیلیما يزیور به ح
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر و نشان دادن هاتف او را به گنج نامهیدن فقیخواب د. 65
  ریآن فق ،ان نداردین سخن پایا
  ؟خواب کو ،و ید در خواب او شبید

  ده تعبید يا :گفتش که یهاتف
  ه استیه زآن وراق کت همسایخف

  نیرنگش چن ،ناشکلش چن ،يرقعه ا
  پسر يا ،اقآن ز ور يچون بدزد

  یدر خلوت تو بخوان آن را به خود 
  ن مشویغمگ ور شود آن فاش هم 

ن زنهار تویه ،ریشد آن دور ک  
  خود آن مژده ور دست ،ن بگفت ویا

  آن جوان ،بتیش آمد ز غیچون به خو
  از قلق يدیزهرة او بر در

  صد حجابنهکز پس  ،ک فرح آنی
  ک فرح آن، کز سوال آمد خالصی

  در گذشتاز حجب چون حس سمعش 
  کآن حس چشمش ز اعتبار ؟که بود

  ریعق یشیدرو تابِگشته است از   
  راست خو یخواب صوف یب ه،واقع

  اقان طلب ور شیپ از يرقعه ا
  آور تو دست  کاغذ پاره هاش  يسو

  ن یحز يا ،پس بخوان آن را به خلوت
  شور و شر  یز انبه  پس برون رو

   یکترآن ش ن مجو در خواندن ِیه
ِ ین   زآن   ر تویابد غیکه ن   جو م
ال تقنطوا"دم ه ب دم خود کن  ورد"  

  او زد که رو زحمت ببر بر دل ِ
  د از فرح اندر جهان ینگنج یم

  حق  رفق و لطفعون و  يگر نبود
  د از حضرت جواب یگوش او بشن

 خواهدش حاصل شدن آن گنج ِ خاص

  شد سرافراز و ز گردون بر گذشت 
  ابد گذاریب هم یز آن حجاب غ
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  چون گذاره شد حواسش از حجاب
  چون سپاه زنگ پنهان شد ز روم

  ک فرح آنکه نشد ردش دعای
  اق آمد اوور جانب دکان ِ

  ش چشمش آمد آن مکتوب زودیپ
  ر بادیخ :گفت خواجه ،در بغل زد

  وآنرا بخواند یکنج خلوتُ رفت 
  بها ین سان گنج نامۀ بیکه بد

  ستن فکر جیباز اندر خاطرش ا
  ؟گذارد حافظ اندر اکتناف یک

  و نقود ر شود زرابان پیگر ب
  يسکته ا یصد صحف ب یور بخوان

  بیک کتی ینخوان ، خدمت یور کن
  ضو فشان یموسِ  ب آن کفیشد ز ج

  بیز چرخ با نه یستجیمچه کآن
  یسم يکآسمانها یتا بدان

  ؟دیزدان مجی ل دستکه او ین
  دا و پنهان است بسیسخن پن یا

  

  د و خطاب یگرددش د یاپیپس پ  
 دا شد علومید و پیغ زد خورشیت

 عاقبت آمد اجابت مر ورا

  سو به سو از او به مشق در کرددست 
  که هاتف گفته بود یبا عالمات

  اوستاد يا ،رسمین زمان وا میا
  ران بماندیر واله و حیوز تح

  ؟چون فتاده ماند اندر مشقها
  زدان حافظ است یز یهر چ یکز پ

  د از گزاف یبار يزیچ یکه کس
  نتوان ربود يحق جو يرضا یب
   يادت نماند نکته ای  قدر یب

  ب یز ج یابینادره  يعلمها
  کآن فزون آمد ز ماه آسمان 

  ب یز ج یموس يسر بر آورده ست ا
   یمدرکات آدم هست عکس ِ
  ؟دیشتر عقل آفریاز دو عالم پ

  مگس  ،که نباشد محرم عنقا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آن گنج ير و نشان جایقصۀ آن فق یتمام. 66
  پسر يا، قصه باز آ يباز سو

نیقعه نبشته بود ااندر آن ر  
مشهد است يه که در وآن فالن قب  

  قبله آر رو دردر قبه، پشت کن 
  سعاد يا ،ر از قوسیت يچون فگند
  یسخت آورد آن فت یپس کمان
  ل او شاد شادیآورد و ب پس کلند

  ل و تبریکند شد هم او و هم ب
  یر انداختین هر روز تیهمچن

  شه کرد او بر دوامین را پیچون که ا
  

  ر آور به سریقصۀ گنج و فق  
  ن یدان دف یکه برون شهر گنج
  در فدفد است  وپشت او در شهر و ر

  در گذار يریو آنگهان از قوس ت
  رت اوفتادیبر کن آن موضع که ت

  د در صحن فضایر پرانیت
  اوفتاد ریتآن کند آن موضع که 

  اثر یپنهان د از گنج ِیخود ند
   یگنج را نشناخت يک جایل
  و عام  خاصدر افتاد ان یچفچف

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دن به گوش پادشاهین گنج و رسیشدن خبر افاش . 67
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  اوفتاد یدر گفت و گوئ یهر کس
  يفاسد يدر گفت و گو یهر کس

  نیپس خبر کردند سلطان را از ا
  ر دستیعرضه کردند آن سخن را ز

  دید آن شخص کان با شه رسیچون شن
  ند ز آن قبادیش از آنک اشکنجه بیپ

  ده امیابین رقعه را یتا ا :گفت
  گنج آشکار انحبه زک یخود نشد 

  نم تلخ کامیچنتا  یماه رفت
  ن کان غطایبو که بختت بر کند ز

  مدت شش ماه و افزون پادشاه
  ستبود چ یهر کجا سخته کمان

  ین ش و غم و طامات یر تشویغ
  ق آمد اندر عرض و طولیچونکه تعو

  گز گز آن شه چاه کندجمله صحرا 
  ر ِ دردمندیپس طلب کرد آن فق

  ستیکش آثار ن ،رقعهن یر ایگ :گفت
  کش هست کار ین کار کسیست این

  این ماخولینادر افتد اهل ا
  ن فن را چو توید ایبا یسخت جان

  نبودت هرگز مالل یابیگر ن
  ؟رود یک يدیناام راه عقل 
  خرد یعشق باشد ن ،یال ابال

  ایح یب يتن گداز  يترکتاز
  چ پشتیکه ندارد ه یئسخت رو
  اوزد م دی، نجوبازد یپاك م

  یعلت یش بیدهد حق هست یم
  علت است یب دادن ِ ،"فتوت"که 

  ا خالصید یزانکه ملت فضل جو
  کنندیم یخدا را امتحان ین

  

 نباشد در نهاد ين، بازینچنیکا  

 يک حاسدیهر طرف برخاسته 

  ن یدند اندر کمب شک یآن گروه
  افته ست یگنج نامه  یفالن انک

  دیم و رضا چاره ندیجز که تسل
  ش او نهادیپآورد و رقعه را 

  ده ام یحد دیرنج ب  و یگنج ن
  من همچو مار یدم بسیچیک پیل

  ن بر من حرام یان و سود ایکه ز
  گشا روز جنگ و دژیشه پ يا
  کند چاه  یانداخت و بر میر میت
  ست انداخت هر سو گنج ج یمر یت

 ینام فاش و ذات ن ،همچو عنقا

  و ملول  از آن گنج ریشاه شد دل س
 شخندید از گنج او، جز ریند یم

  ندکش او فیرقعه را از خشم پ
  ست یکت کار ن يترین اولیتو بد

  خار ردگردد گن ،گلُ بسوزد  گر
  ایگ د از آهن یکه رو ،منتظر

  ن بجویا، يدارسخت  یتو که جان
  کردم حالل  رو تو را ،یابیور ب

  عشق باشد کآن طرف بر سر دود
  ردب يد کز آن سودیعقل آن جو

  ایر آسیز چون سنگ ،در بال
  کشت ُ ش یدرون خو که یئبهره جو

  رد ز هویگیآنچنان که پاك م
   یعلت فت یسپارد باز ب یم
  هر ملت است از خارج  ،"يپاك باز"

  خاص  پاك بازانند قربانان ِ
  زنندیم یانیسود و ز در ِ ین

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مین برخاستیر، ما از سر ایر که بگیباز دادن پادشاه گنج نامه را به آن فق. 68
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  ر آشوب راپ چونکه رقعۀ گنج ِ
  شیمن ز خصمان و ز نیاپس گشت 

  ش رایدرد اند ار کرد او عشق ِی
  ستیار نیچش خود یعشق را در پ

  وانه ترید یاز عاشق کس ستین
  ستیعام ن یوانگین دیزانکه ا

  ن گون جنونیرا رسد ز یبیگر طب
وش اوستدهجملۀ عقلها مِ  طب  
  شیعشق ک يا ،خود آر يدر رو يرو

  قبله از دل ساخت آمد در دعا
  ده بودیبشن ین کاو پاسخیاش از یپ
  دیتن یاجابت بر دعاها م یب

  لیکرد آن علیدف رقص م یچونکه ب
  ک بودیپ یهاتف و ن یاو ن يسو

  دش تعالیگفت امیزبان م یب
  آن کبوتر را که بام آموخته ست

  برانش ،نیاء الحق حسام الدیض يا
  از گزاف را جان مرغ ِ یگر بران

  ستوت همه بر بام ِ نه و نقلش ِیچ
  منکر شود دزدانه روح یگر دم

  نه اشیر کشحنۀ عشق مکرّ
  بگذر ز گرد ،مه و يا سویکه ب
ن بام و کبوتر خانه منیا گرد  
  یئم توادره ل عشقم و سیجبرئ

ه آن بحر گوهربار راجوش د  
  وستت بحر آن ِ ،ياو شد چون تو آن ِ

  ن خود آن ناله ست کاو کرد آشکاریا
  یا همچو نیم گویدو دهان دار

  ماس يک دهان ناالن شده سوی
  ک داند هر که او را منظر استیل

  اوست ياز دمها ين نایدمدمۀ ا
  را سمر یبا لبش ن يگر نبود

  شه مسلم داشت آن مکروب را  
  ش یخو يد در سودایچیپ یرفت و م

ِ یش ریسد خویکلب ل   ش رایخو ش
مست یار نید یکیه حرمش در د  

  او کور است و کر يعقل از سودا
طست یاحکام نن یا ب را ارشاد  

  د به خون یدفتر طب را فرو شو
  اوست  رو پوش ِ  جملۀ دلبران يرو
  ش یخو ،شیرا جز خوو مفتون ت يست این

  " یس للِْإنْسانِ إِلَّا ما سعیلَ "
  ده بودیچیسالها اندر دعا پ

  دیشن یپنهان م کیاز کرم لب
ز اعتماد ل یجل خالق ِ جود  

  ک بودیر از لبدش پیام گوش ِ
  فت آن دعوت مالل رُیدلش ماز 

  ر دوخته ست پ هک ،رانشیم ،تو مخوان
کز مالقات سته ست جانش تو بر ر  
هم به گتو آرد طواف  بام ِ رد  

ر زنان بر اوجپ   ست ودام ت مست  
  فتوح  گنج ِ يا ،شکرت يدر ادا
ر طشتنه اش یآتش نهد بر س پ  
زوتر باز گرد ،عشقت خواند شاه  

ر زنم مستانه من چون کبوتر پ  
   یئم تویمر یسیع ،ممیمن سق
مار راین بیرس امروز اخوش بپ  
  وست تحران م نوبت بن دیگر چه ا

  نهاریا رب زی ،آنچه پنهانستز
   يو يک دهان پنهانست در لبهای

  در فکنده در هوا یئو هو يها
  هم ز آن سر است  ين سریکه فغان ا

  اوست  يهایروح از ه يو هو يها
  از شکر ير نکردجهان را پ ین
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  ؟یاستخو ز چه پهلو  ؟یبا که خفت
  يخواند "یعند رب تیابَ "ا ی

  "باردا یا نار کونی"نعرة 
  ن و دلیحسام د ،اء الحقیض يا

  ل پاره هان گیقصد کردستند ا
  ستوت لعلها دالل ِ ،کهُ در دل 

  ؟یت را کو رستمیمحرم مرد
کنم یت آهرَچون بخواهم کز س  

  نه ور استیک چون که اخوان را دل ِ
  ش بر غوغا زنمیخو ،مست گشتم

بر کف نیآتش ه شرابِمن ن  
  ریگنج آن فق یگو باش ب ،منتظر

  ن دم پناهیا ،ریفق يا ،از خدا خواه
  ستیآن اسناد ن يکه مرا پروا

رو بگنجد وآبِ یسبلت ک باد  
گران رطل ِ یکی یساق يه ادر د  

زندیم یبالنخوتش بر ما س  
مات او ،وشمات او  ،وشاو  مات  

  او برد یآنچ آ هاز پس صد سال
  ؟عام ند مردینه چه بییاندر آ

  دیبه خانۀ خود ند یانیآنچه لح
  يزاده ا یماه، زان که ایرو به در
  يگوهر دور از تو رشک ،يخس نه ا

  ستیجفت و زوج ن ،ستیوحدان بحر ِ
  او محال اشراك يا ،محال و يا
  چیچ پیك و پرش ست اندر بحرین

شمن يا ،میاحوالن چونکه جفت  
  الیخوصف است و  يزآن سو یکیآن 

  را نوش کن یئن دویا چو احول ای
  گه کالم، گه سکوت و ،ا به نوبتی

  جان گو سرّ ،یمحرم ینیچون بب
  ر مکر و مجازپ مشک ینیچون بب

   یاستیر جوش چون درن پین چنیکا  
   يآتش راند يایدر دل در

مقتدا يا ،جان تو گشت عصمت  
  ؟لبه گ يدیتوان اندود خورش یک

  راو ت دیکه بپوشانند خورش
  ست وت باغها از خنده ماالمال ِ

   یجو گفتم یکی ،تا ز صد خرمن
  کنم  یسر را فرو چاه یچون عل

  تر است یرا قعر چاه اولوسفم ی
مه بر صحرا زنم یخ ؟چه باشد ،هچ  

  ن یمستانه ب و فر ِ وانگه آن کرّ
  رین دم در عصیم ایزانکه ما غرق

  مخواه  ياریاز من غرقه شده 
  ست یاد نیشم یخو ش ِیاز خود و از ر

  ؟که نگنجد تار مو یدر شراب
  ش و سبلت وارهان یخواجه را از ر

  کند یم ش از رشک ما بریر ،کیل
  او راتیم تزویدان یکه هم

  مو به مو ،نیند معیب یر میپ
  خام  ر اندر خشتیند پیکه نب

  دیک آن پدیکایهست بر کوسه 
  ي؟ش چون افتاده ایهمچو خس در ر

ِ یدر م    يتریموج و بحر اول ان
  ست یر موج نیش غیگوهر و ماه

ِ یدور از آن در   او پاك ا و موج
  چ یه ،چیه ؟میک با احول چه گویل

  م زدن شرکانه دد ممالزم آ
  دان مقال ید به مینآ یئجز دو

  خاموش کن لب ا دهان بر دوز و ی
  و السالم  ،زنیاحوالنه طبل م

  نعره زن چون بلبالن  ،ینیگل بب
  خنب سازچون ش را یخو ،لب ببند و
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  جنبش او میپ ،آب است دشمن ِ
  جاهل صبر کن ياستهایبا س

  اهالن را جالست ،صبر با نااهل
  م رایآتش نمرود ابراه

  صبر با نامرد بدهد مرد حق
  ان و صبر نوحینوح کفر ِو جور 

  

  او بشکست خنب  جهل ِ ور نه سنگ  
  من لدن  خوش مدارا کن به عقل ِ

  ست ا هر جا دلکند یم یصبر صاف
  نه آمد در جالییصفوت آ
 ابد سبقیکان بر همه یتا چو ن

  روح  قل مرآتینوح را شد ص
  

  
  
  
  
  
  

  خیارت شیبز یحسن خرقانابوالخ ید شیرمآمدن . 69
  ز شهر طالقان یشیرفت درو
دراز يد و وادیبرکوهها ب  

  و ستمجور د از یآنچه در ره د
  آمد از ره آن جوانچون به مقصد 
رمت بزد حلقۀ درشچون به صد ح  

  الکرمبو يبگو ا ؟یخواهیکه چه م
  نیش بیخه خه ر :زد زن که يخنده ا
  گاهینبود آن جا يرا کارو خود ت

  ؟آمدت  يگول گرد   ياشتها
  وت دو شاخه بر نهادیا مگر دی

  گفت نافرجام و فحش و دمدمه
  حساب یب شخندیاز مثل وز ر

  

  بوالحسن تا خارقان  تیبهر ص  
  ازیخ با صدق و نیش دیبهر د

  کنم یکوته م ،گر چه در خورد است
ست او نشان خانۀ آن شاه را ج  

روزن رون کرد از زن ب سرش ره  
  ارت آمدم یر زهب کز: گفت

  ن یش بین تشویو ا يرین سفر گیا
   ؟راه عزم ِ تو یهوده کنیبه ب تا
   ؟وطن غالب شدت یا ملولی

  سفر را در گشاد بر تو وسواس ِ
  من نتانم باز گفتن آن همه 

   واضطرابغم  درد افتاد یآن مر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اوحرم دن از یشنو جواب نافرجام  ؟خ کجاستیشد که یمردن یپرس. 70
  ست و گفت اوده بجیاشکش از د

  یتهُ زراق  آن سالوس ِ :گفت
  شان همچو تویهزاران خام رصد 
  يرو سالمت وا  ،ش وینیگر نب

  طبل خوار ،یسیکاسه ل ،یشیالف ک
  ن قوم و گوساله پرستیاند ا یسبط

  "بطال النهار"است و  "لیالل ۀفیج"
  ن قوم صد علم و کمالیهشته اند ا
  غا تا کنونیدر ؟کو یآل موس

  ؟غمبر و اصحاب اویکو ره پ

  ؟ن نام کویریش آن شاه ،با همه  
   یگمره گوالن و کمند دام ِ

  اندر صد عتو ياوفتاده از و
   يزو غو ينگرد ،ر تو باشدیخ

بانگ ارید طبلش رفته اطراف  
  مالند دست  یهم ين گاویر چنب

  ن طبل خواریهر که او شد غرة ا
  حال   نتیک ،گرفته يریمکر و تزو

  زند خون یعابدان عجل را ر
  ؟کو نماز و سبحه و آداب او
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  شتپ ينده سوکرا ف يشرع و تقو
  ن جماعت فاش شدین اباحت زیکا
  

   ؟درشت کو امر معروف ؟کو عمر  
س قالش شدلهر مف رخصت  

  
  
  

71 .یگوئهوده یکفر و بُ  د و زجر کردن آن طعانه را ازیرجواب م  
  بس :جوان و گفت يبانگ زد بر و

  مشرق و مغرب گرفتنور مردان 
  لجحق بر آمد از ح آفتابِ

  مرا یسیچون تو ابل هاتترّ
  نامدم همچون سحاب يمن به باد

  عجل با آن نور شد قبلۀ کرم
  هست اباحت کز هوا آمد ضالل

  افتیو اسالم ید ،مان گشت ویکفر ا
  بحق محبوبِ است و شقمظهر ع

ِ یب  سجده آدم را   سبق اوست ان
عجوز يا ؟تو یف کنشمع حق را پ  

  ؟ا ز پوز سگ نجسیشود در یک
  یکنیحکم بر ظاهر اگر هم م

  ن ظهوریش ایجمله ظاهرها به پ
وا فهر که بر شمع خدا آرد پ  

  نند خوابیب یخفاشان بس ،چون تو
  روح ياهایدر ز ِیت يموجها

  ستر يک اندر چشم کنعان مویل
رد آن زمانکوه و کنعان را فرو ب  

  کند ومه فشاند نور و سگ عوع
  ه به تگهمرهان م ،شب روان و

  ریوان مانند ترکل ُ  يجزو سو
  عارف است يتقو شرع و جان ِن ِ جا

  دن استیاندر کاشتن کوش ،زهد
  پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد

  هم معروف اوست ،امر معروف او و
ماست ينه و فردایامروز شاه  

  ردش بیخ و پیگفت ش "انا الحق"چون 

   ؟روز روشن از کجا آمد عسس  
  آسمانها سجده کردند از شگفت 

  د از خجل یر چادر رفت خورشیز
  ؟ن سرایا بگرداند ز خاك یک

  ن جناب یباز گردم ز يگردَ تا به 
  آن نور شد کفر و صنم  یقبله ب

  هست اباحت کز خدا آمد کمال 
  اندازه تافت  یآنطرف کآن نور ب

  رده سبق ان بیوباز همه کرّ
  پوست  هوستیسجده آرد مغز را پ

  گنده پوز يا ،هم سرت ،يهم تو سوز
  ؟ف منطمسد از پیشود خورش یک
  ی؟ن روشنیز ،بگو ،ست ظاهرتریچ

  نقص و قصور تیباشد اندر غا
  بسوزد پوز او ؟ردیم یشمع ک

  م از آفتاب یتین جهان ماند یکا
نوح  د طوفان ِهست صد چندان که ب  

  ست کوه ج ،را بهشت و ینوح و کشت
  امتهان  تا به قعر ِ یم موجین

  تند یبر خلقت خود م یهر کس
یرفتن ک ترك ؟سگ کنند از بانگ  

  ؟ریهر گنده پ یکند وقف از پ یک
  سالف است  هدز معرفت محصول ِ

  دن است یئشت را روآن ک ،معرفت
  نبات است و حصاد  شتنن کیا جان ِ
هم مکشوف اوست  ،اسرار و کاشف  
  ماست ئنغزش دا بندة مغز ِ ،پوست

  جمله کوران را فشرد يپس گلو
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  شد از وجود "ال"بنده  يچون انا
  درنگر ،بگشا ،را چشم استو گر ت

  آن لب و حلق و دهان ،دهیرب يا
  یابد مسلکینتف گردون  ُ يسو

  بر تف بر او بارد ز ُ امت یتا ق
  اریلک شهرت هست میطبل و را

اند يو آسمانها بندة ماه  
  ع اویاست بر توق "لوالك"زانکه 

  فلک يدیابین ،او يگر نبود
  بحار يدیابین يبوده او گر ن

  نیزم يدیابیاو ن يگر نبود
  جبال يدیابیاو ن يگر نبود
  جهان يدیابیاو ن يگر نبود
  اند يو رزق خواران ِ  رزقها هم

  رهن گین که معکوس است در امر ایه
  ریو حر ستت همه زرا ریاز فق

  آن مقبول روح جفت ،یچون تو ننگ
  ن سرایتو ز نسبت يگر نبود

  خالصن نوح را از تو یا یدادم
  نزم  ک با خانۀ شهنشاهیل

  ین موطنیکه سگ ا ،رو دعا کن
  

  جحود يا ،شیندیب نیه ؟پس چه ماند  
؟ماند دگر یآخر چه م "ال" بعد  

  ا آسمان ی ،مه يتف سوُ کند ُ که 
 یشک یش باز گردد بیروتف به 

  بو لهب  بر روان ِ  "تبت"همچو 
  که خواند او را طبل خوار یسگ کس

  اند يو نان خواه   چرخ شرق و مغربِ
  ع اویجمله در انعام و در توز

  لک م یجائ گردش و نور و مکان
  شاهوار رو د یت ماهئیه
  ن یاسمیرون یب ،درونه گنج و از

 سوال یب یائیزر و لعل و موم

 کرانیب يتقاضا رزقها یب

  اند يباران و لب خشک  وه هایم
  ش را صدقه بده یصدقه بخش خو

  ریفق يا ،را یغنده  یزکاتن یه
  نوح  اندر عقد ،ال کافریچون ع

  راو ن دم تیا یپاره پاره کردم
  من در قصاص  یف گشتمتا مشرّ

  د ز من ینآ یئن گستاخین چنیا
   یکردن  من یکردمن دم  یاور نه 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شه رفته یخ به فالن بیشان که شیدن از مردم و نشان دادن ایخ و پرسید از وثاق شیواگشتن مر. 72
  است

یرسان شد او از هر کسبعد از آن پ  
  ارید آن قطبِ :گفتش که یپس کس
  تفت ش یذو الفقار اند دیآن مر

ِ یآورد پ یو مید   مرد هوش ِ ش
ِ ین شآن زن را چرا ین چنیکا   نید خ

ضد ؟ناس از کجایا را با ضد  
  نیکرد آتش یباز او الحول م

  ؟حق يرفهاعمن که باشم با ت

   یبس  ست از هر سوج یخ را میش  
  شد از کوهسارزم کیرفت تا ه

  شه رفت یب يخ سویش يدر هوا
  گردَ ه ز ه گردد میتا خف ه،وسوس

  ؟نیار و همنشیدارد اندر خانه 
؟نسناس از کجا ،الناس با امام  

  ن یاو کفر است و ککاعتراض من بر 
  که بر آرد نفس من اشکال و دق 
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  آورد زود یباز نفسش حمله م
  ؟لیو را با جبرئیکه چه نسبت د

  ؟لیتواند ساخت با آزر خل یک
  

  دلش چون کاه دود با ضن تعریز  
  ل یکه بود با او به صحبت هم مق
  ؟لیچون تواند ساخت با ره زن دل

  

  
  
  

  يریسوار ش شهیک بیرا نزد خیشد یرافتن می. 73
  خ نامداریکه ش ،ن بود اویاندر ا

  دیکش یزمش را میان هر غرّیش
  انه ش مار نر بود از شرفیتاز

  که هست یخیدان که هر شین میقیتو 
  ستین محسوس نیا ،گر چه آن محسوس و
  ر رانشانیر زیصد هزاران ش

  ک را خدا محسوس کردی نیاک یل
  وید آن خدیدش از دور و بخندید

  لیر او بدانست آن جلیاز ضم
  فنونک آن ذو یک به ی يخواند بر و
  زن انکار ِ در مشکل ِ ،بعد از آن

  ستینفس ن يکآن تحمل از هوا
  زن بار ِ يدیکش ینه صبرم م، گر

  م اندر سبقیئبخت اشتران ِ
  م خامیم در امر و فرمان نیمن ن

  فرمان اوست ،خاص ما ،عام ما و
  ق همهین و تشویدورم از تحس

  نه از هواست ،ما یجفت ،ما يفرد
  چو اوم و صد یناز آن ابله کش

  شاگردان ماست ن قدر خود درس ِیا
  ستیآنجا که جا را راه ن  ؟تا کجا

  رات دوریاز همه اوهام و تصو
  پست کردم گفت و گو منبهر تو 

  خندان و خوش بار حرج یتا کش
  ن خسانیا یبا خس يچون بساز

  ده اندیخسان بس د ا رنج ِیکانب
  

  سوار يریبر شد از دور یشد پد  
  دیسع زم نشسته آنیبر سر ه

  مار را بگرفته چون خرزن به کف 
  ر مست یکند بر شیم يهم سوار

  ست یجان ملبوس ن ک آن بر چشم ِیل
  زم کشان یب دان هیدة غیش دیپ

  ست مردیاو که ن ،زیند نیتا که ب
  ویمفتون ز د يا ،آن را مشنو :گفت

  ل ینعم الدل یبل ،هم ز نور دل
تا کنون  يه رفت بر وآنچه در ر  

  نده دهن یخوش سرابرگشاد آن 
  ست یأآنجا م ،ستوال نفس تیآن خ

  ؟ار منکیپر نر یش يدیکش یک
  حق  ير محملهایز ،خود یمست و ب

ِ یشم من از تشنیندیتا ب   عام  ع
  ان اوست یجان ما بر رو دوان جو

 قش همهیب و تصدیفارغ از تکذ

جان ما چون مخداست  هره در دست  
  بو يسودا ین ،ز عشق رنگ و ین

   ؟ملحمۀ ما تا کجاست و فرّ کرّ
  ست یه اهللا نم برق ِ ،جز سنا

  نور نور ِ،ِ نور  نور ِ، نور ِ نور ِ
  زشت خو ق ِیبا رف يتا بساز

  "الصبر مفتاح الفرج " یاز پ
  نتها رسان س اندر نور ِ يگرد

  ده اندیچیپ ین ماران بسیاز چن
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رضِ خَل یجاعلٌ ف یِإنِّ"ه یآ حکمت در. 74   "فَۀً یالْأَ
  غفور زدان ِی چون مراد و حکم ِ

  ضد را نتوان نمود ،يز ضد یب
  ينه ایفه ساخت صاحب سیپس خل

  حدودش داد او یب يپس صفا
  اهید و سیاسپ افراخت دو علم 

  آن دو لشکرگاه زفتان یدر م
  ل شدیهمچنان دور دوم هاب

  از عدل و جور  ن دو علمیهمچنان ا
م گشت و خصم اویابراه ضد  

  جنگ آمد ناخوشش يچون دراز
  نکرُ را و  یپس حکم کرد آتش

  قین دو فریا ،قرن و قرن ،دور دور و
  انشان حرب بودیسالها اندر م

  د حقیا را حکم سازیدر آبِ
  انیآن فرعونتا که فرعون را به 

  ین تا دور و طور مصطفیهمچن
  د از بهر ثمودینکر سازُ هم 
  عاد د بهر قوم ِینکر سازُ هم 
  نید بر قارون ز کینکر سازُ هم 

  ن شد جمله قهریزم یمیتا حل
  ن تن استیستون ا هرا ک يلقمه ا

  تو نهد در نان ِ يچونکه حق قهر
  ریکه ز سرما شد مج ین لباسیا

  بۀ شگرفجتو را  تا شود بر تن
  ریهم از حر ،از وشق يزیتا گر

  يقله اُ ک ی ،یستیقله نُ تو دو 
  هحق آمد به شهرستان و د امر ِ

  مانع باران مباش و آفتاب
امان ،مهتر يا ،م اغلبیردکه بم  

ست دستچون عصا را مار کرد آن چ  
  ح آمد بر شتابیسنگ در تسب

  و ظهور یدمت تجلبود در ق  
  نبود يمثل را ضد یو آن شه ب

   ينه ایئش را آیتا بود شاه
  ضدش بنهاد او ،وانگه از ظلمت

  راه  س ِیدگر ابل ،آدم یکیآن 
  رفت  ،کار آنچه رفتیپچالش و 
  ل شدیقاب  او پاك ضد نور ِ

  دور دور  تا به نمرود آمد اندر
  ن گزار و جنگجویو آن دو لشکر ک

  صل آن هر دو آمد آتشش یف
  تا شود حل مشکل آن دو نفر

   قیغرفرعون و به  یموستا به 
  فزودیم تچون ز حد رفت و ملول

   ؟ن دو سبقیبرد ز هک ؟تا که ماند
 غرقشان کرد آن زمانا یآب در

  آن سپهدار جفا ،با ابو جهل
  که جانشان را در ربود يحه ایص

  که باد یعنی ،ز رویت ،يزیزود خ
   نیتا فرو بردش چو اژدرها زم

رد قارون را و گنجش را به قعرب  
  نان چون جوشن است  جوع ِ غ ِیت دفع ِ

  رد در گلویچون خناق آن نان بگ
  ریزمهر حق دهد او را مزاج ِ

  گزنده همچو برف  ،خیسرد همچون 
  ریزمهر يبه سو يزو پناه آر

   يظله اُ غافل از قصۀ عذاب 
  ه مده یوار را سایخانه و د

  تا بدان مرسل شدند امت شتاب 
  ر خوان یتفس اش از دفتر ِ یباق

  ن نکته بس است یا ،ستیرا عقلو گر ت
 ن زآن آفتابیان ِ اصبعیاز م
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  د و فرو ناورد سریمنکر، آن د
  ستیک امعانش نیول ،يتو نظر دار

  د نگارندة فکریگو ین همیز
  آهن کوب سرد :که دیگویآن نم
ل رانیاسراف يسو ،ردتتن بم  
  یمکتس یال از بس که گشتیدر خ

  د معزول بودرَخِ   لبُ او خود از 
  گر ز خود وز  ُلب خود معزول گشت

  است یئلب خا نوبت ،ن سخن خایه
  چشمه را کردن روان ؟ست امعانیچ

  تن را که جان از بند یمیحکآن 
  هیهاو يا روان شد خود به سوی

  ن هر دو نهادیدو لقب را او بر ا
  ان آنکه بر فرمان رودیدر ب

  

 او کور کردش از نظر یدشمن  

  ست یچشمۀ افسرده است و کرده ا
  نظر امعان ِ  بنده يبکن ا :که
  بر داود گرد ،پوالد يا ،کیل

  ان جند یبه خورش  رو ،دل فسردت
   ید ظن رسب یئنک به سوفسطا

  محروم از وجود ،شد ز حس معزول و
 از وجود حس خود مفصول گشت

  است  یئرسوا ،خلق را یئگر بگو
  ندش روان یگو ،چون ز تن جان رست

ست و شد روان اندر چمن باز ر  
 هیه در زاویهمچو موش از زاو

  ن بر جانش بادیآفر يا ،بهر فرق
  آن شود ،را خار خواهد یگلُ گر 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ه السالم در تخلص مومنان امت به وقت نزول بادیمعجزة هود علان یب. 75
  دیکش یهود گرد مومنان خط

  رهئضا باد از دست ،مومنان
  یعس یباد، طوفان بود و او کشت

  هو لطف یکشت ،طوفان بود و ،باد
  کند یخدا کشت ،را یپادشاه

  من شوندیکه خلق ا یه آن ناقصد ش
  قصدش خالص ،دودیم یآن خر آس

  بر کشد یکه آب یقصد او آن ن
  سخت زخم ِ م ِیگاو بشتابد ز ب

  وجع ن خوفیدادش چنحق ک یل
  اندر دکان یهر کاسب ،همچنان
  ید مرهمیبر درد جو یکیهر 

  ن جهان از ترس ساختیا ستون ِ ،حق
  نیرا چن یکه ترس ،زد رایحمد ا

  ک و بدین همه ترسنده اند از نیا
  ستیقت بر همه حاکم کسیپس حق

 دیند یتا ز باد آن قوم او رنج  

  ره ئجمله بنشستند اندر دا
 یبس ین کشتین طوفان و ایهست از ا

  دارد او یکشتطوفان و ن یبس چن
  ش بر صفها زندیخو تا به حرص ِ

  بند يقصدش آنکه ملک گردد پا
  ابد او ز زخم آن دم مناص یتا ب

  کنجد را بدان روغن کندُ ا که ی
  گردون و رخت  بردن ِ يبرا ین

  د در تبع یتا مصالح حاصل آ
  نه اصالح جهان  ،بهر خود کوشد

   ین عالمیم شده زئدر تبع قا
  جان در کار باخت  ،از ترس یکیهر 

  ن یزم اصالح ِ کرد او معمار ِ
  چ ترسنده نترسد خود ز خودیه

  ست یب است او اگر محسوس نیقرکه 
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  بوالهوس ين، ایهست او اندر کم
  یهست او محسوس اندر مکمن

  آن حس مظهر استدکه حق ب یآن حس
  آن صور يدیوان گر بدیحس ح

  آنکه تن را مظهر هر روح کرد
  را به خو یکشت ن ِیع ،گر بخواهد

  مقل يا ،یهر دمت طوفان و کشت
  شیا به پیو در یکشت ینیگر نب

  ونیند اصل ترسش را عیچون نب
یزند  یشت بر اعمممست ک جلف  

  دیشن یاشتر مُ  گزانکه آن دم بان
  ن سنگ بودیا ین :د کوریباز گو

  ن نبود و او نبود و آن نبودیا
  نیقی يریترس و لرزه باشد از غ

  هم خواند ترس رامک ویآن حک
  ؟بود یقت کیحق یب یچ وهمیه
  ؟راست   ز یمت آرد بیق یدروغ یک

  و فروغ ید او رواجیراست را د
  نواست ن یکه ز صدقت ا یدروغ يا

او يم و سودایفلسف گواز م  
  دل است کآن پند ،هاشیبل ز کشت

  بان شناسیرا نوح و کشت یهر ول
  نر ير و اژدرهایز از شیکم گر

  رندبیروزگارت م یدر تالق
  یکیال هر یخ ،چون خر تشنه

  ال آن وشاتیخ ستتکردنشف 
  آب اندر غصون نشف پس نشان ِ

  دتازه بوو تر  یر شاخهعضو 
  کردنش یتوان ،یگر سبد خواه

ودخ خَیب چون شد آن ناشف ز نشف  
  یاز نب  "یقاموا کُسال"پس بخوان 

  کوته کنم سخنن یا ،ن استیآتش

 عسس يفارغ از شب، ا يتا نگرد  

   ین ن خانه یا حس ِ ک محسوس ِیل
  گر است یآن د ،ن جهانیست حس این
  گاو و خر يوقت بود دیزیبا

  نوح کرد راق ِرا ب یوانکه کشت
  نور جو يا ،او کند طوفان تو

  ت کرد او متصل یبا غم و شاد
  ش یخو ين در همه اجزایلرزه ها ب

ِ یترس دارد از خ   گونه گون  ال
  اشتر است ُ  کور پندارد لگد زن

  دی، نه دآمدگوش نه ییآکور را 
  ر طنگ بودپ يا مگر از قبه ای

  نها نمودید ایآنکه او ترس آفر
  ن یحز يا ،چکس از خود نترسدیه

  ن درس رایفهم کژ کردست او ا
  ؟رود یک یحیصح یب یچ قلبیه

  در دو عالم هر دروغ از راست خاست 
  د آن روان کرد او دروغ یبر ام

  مکن انکار راست  ،شکر نعمت گو
  او ياهایها و دریا ز کشتی

  کل داخل است ُ جزو در  ،کلُ م از یگو
  ن خلق را طوفان شناس یصحبت ا

  شان کن حذریان و ز خویز آشنا
  چرندیات م یبئغا ،ادهاشانی

   یفکر را شربت مک ،از قف تن
  ات یاز بحر الح يکه دار یشبنم

آن بنجنبد در رکون  یم هد کو  
  شودیده میکش ،هر سو یکش یم

  کرد چنبر گردنش  یهم توان
  کشد یکه امرش م یئد آن سوینآ

   یخش طبیابد شاخ از بیچون ن
  ر و گنج و احوالش زنم یبر فق
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  ؟نهال اوکه سوزد  يدید یآتش
  ز آتش عشق است سوزان جان و دل

  قت را امانیحق یو ن الیخ ین
  هر روبه او ،ر آمد ویخصم هر ش

  خرج شو ،در وجوه و وجه او رو
  ستیآن الف در بسم پنهان کرد ا

  گشته مات ن جملۀ حروفیهمچن
  افتیزو وصل  ،نیو س بِ ،او صله ست و
  ن وصالیبر نتابد ا یچونکه حرف

  ست ین و بیفراق س یحرف یکیچون 
  چون الف از خود فنا شد مکتنف

"میما رمإِذْ ر یت است يو یب  "ت  
ندارد او عمل ،د داروتا بو  

  دیا مدیشه قلم دریگر شود ب
  چار چوب خشت زن تا خاك هست

  دنشه و سر در کشیچون نماند ب
  جف کند ،چون نماند خاك و بودش

  فرج ن گفت آن خداوندیبهر ا
  رو در خشک نه ،باز گرد از بحر و

  اندك اندك در صبا ،تا ز لعبت
  یابد صبی یهم يعقل از آن باز

  ؟کند یک يوانه بازیکودك د
  

  ال ین کز او سوزد خیآتش جان ب  
 ن جسم و گلیروان اک با انوار یل

  ن آتش که شعله زد ز جان ین چنیز
ک یکُلُّ شَ  هال ء، إِال وجهه   

  درج شو ،چون الف در بسم در رو
  ست یهم در بسم ن ،هست او در بسم و
  از بهر صالت  ،وقت حذف حرف

  ن الف را بر نتافت یو س وصل بِ
  کنم کوته مقال  گرد مواجب آ

  ست ینجا مهم تر واجبیا یخامش
  ند الف یگو یاو هم ین بیو س بِ

  ست ش بجضمناز  "قال اهللا"ن یهمچن
  علل کند دفع ِشد  یچونکه فان

  دیپد یانیست پایرا ن يمثنو
  ز دست یع شعرش نیدهد تقطیم
  دنا سر کشین دریشه ها از عیب

  خاك سازد بحر او چون کف کند
   "حدثوا عن بحرنا إذ ال حرج"

  که کودك راست به  ،هم ز لعبت گو
  عقل آشنا م ِیجانش گردد با 

   یگرچه با عقل است در ظاهر اب
  کند ید تا که کل را فیجزو با

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ر گنج طلبیرجوع به قصه فق. 76
  ایر یرم بیال آن فقینک خ

  من بشنوم ،يبانگ او تو نشنو
  خود گنج اوست ،نیطالب گنجش مب

  هر لحظه اوکند یسجده خود را م
  زیک پشینه او یز آ يدیگر بد
  يشد یفان ،هم او ،االتشیهم خ

  ما یگر ز نادانید یدانش
" موا آلددجیندا آمد هم "اس  

  ایاز با و یاز ب ،عاجز آورد  
  ام  يزانکه در اسرار همراز و

  ؟ر دوستیغ یباشد به معن یدوست ک
  از بهر رو ،نه ستیش آیسجده پ

  زیچ چیه يزو نماند یالیخ یب
   يشد یاو محو نادان دانش ِ

انا یان"ه ک ،انیع ير بر آوردس"  
   یدش دمینیش بیخو ،د ویکآدم
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  شان دور کردیاز چشم ا یاحول
  اال اهللا گفت ،ال اله گفت و

  شدل با ریب و آن خلیآن حب
  نها بشویدهان ز :چشمه که يسو

  خود نگردد آشکار ،یئور بگو
  تنم یشان میپرنک یمن ا ،کیل

  گو نقش گنج  ،ش ویصورت درو
  شان شد حرامیچشمۀ رحمت بر ا

کشندیم ،ر کرده دامنخاکها پ  
  ؟ا مددین چشمۀ دریشود ا یک
  با شما من بسته ام :دیک گویل

  شتهامعکوسند اندر م ،قوم
ا دارند خلقیانب طبع ِ ضد  

  ؟يچون دانسته ا لقچشم بند خ
  ؟ده هاین دیا دلب يبر چه بگشاد

  ت تافته ستید عنایخورش ،کیل
بس نادر ز رحمت باخته نرد  

  آن جواد ،خلق ید بختن بیهم از ا
  ه دهدیاز خار سرما ،غنچه را
شب برون آرد نهار از سواد  

  لیگ را بهر خلیآرد سازد ر
در آن ابر ظلم ،با وحشت کوه  
  ریاز خلقان نف داود يا ،زیخ
  

  ن چرخ الجوردین شد عیتا زم  
  وحدت شکفت  ،ال اال اهللا و هگشت
ما  آن آمد که گوش ِ وقت شدک  

  مگو ،م از خلقانیدیآنچه پوش
يگرد  کشف تو به قصد رم دارج  

  هم منم  ،نیسامع ا ،نیقائل ا
  از رنج گو ،ن گروهیشند ایرنج ک

  جام  ،جام ،خورند از زهر قاتلیم
  ن چشمه ها را خشک بندیتا کنند ا

  دک و بین خاك ن مشتیس زنطمم
  وسته ام یمن تا ابد پ ،شما یب

  آب را کرده رها ،خاك خوار و
تکا دارند خلق اژدها را م  

  ي؟ده بسته ایاز چه د یچ دانیه
  راو ک بئس البدل دان آن تیک به ی
  افته ست یسان را از کرم دریآ
  ن کفران را انابت ساخته یع

  منفجر کرده دو صد چشمۀ وداد
ه دهدیرایاز مار پ ،هره رام  

ساریاند یمعسر برو و ز کف  
  ل یکوه با داود گردد هم رس

  م ر و بیچنگ و ز د بانگیبر گشا
ریعوض از ما بگ ،يآن کرد ترك  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يصبر یل و بیاو از تعج یمانیو پشگنج  انابت طالبِ. 77
  راز يدانا يا :شیگفت آن درو

  یحرص و آز و مستعجل تگ و ِید
  نندوختم يلقمه ا یگیمن ز د

  ن ناموقنمیخود نگفتم چون در ا
  ر جویهم ز حق تفس ،حق را قول ِ
دشیو بگشاا هم ،ره کاو زدآن گ  

  سان سخننیاگر چه آسانت نمود 

  اوه تازیکردم  ،ن گنجیا یاز پ  
   یآهستگ ین ،جست و یتان ین

  دهان را سوختم  ،ه کردمیکف س
  ن گره را حل کنم یا ،ز آن گره زن

  اوه گوی يا ،ن مگو ژاژ از گمانیه
دش یبااو برُ ،هره کاو انداختم  
  ؟بود آسان رموز من لدن یک
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  ن شتابیا رب توبه کردم زی :گفت
  بار دگر مبر سر خرقه شد

  ؟يکجا دل مستو ؟کو من ؟کو هنر
  ر و فرهنگم به خوابیتدب یهر شب

  نه آن هنر ،مانم ویخود نه من م
  یعل آن شاه ،جملۀ شب ،تا سحر
  ردالب بیگو جمله را س ؟یکو بل
  ودگوهر دار خَ غ ِیچون ت ،صبحدم
  کند یشب را ط  شرق آفتابِ

ز معدة آن نهنگ ،ونسیسته چون ر  
  سبح آمدندونس میخلق چون 

  د به هنگام سحریگو یکیهر 
  ل وحشیل اندر آنک یمیکر يکا

  تن سبک و، گوش تازه ،ز ویچشم ت
ن سپسیروز ،وحش از مقامات  

  د و نور بودیآن را نار د یموس
  يده ایر از دیم غیخواهیما نم
  بس  م از تویده خواهیما د ،نیبعد از ا

  ست از عماچون ر ساحران را چشم
ستیجز اسباب ن  خلق چشم بند  

  اصحاب را يپرده ا یب ،ک حقیل
  ستحقستحق و منام ،با کفش

  ؟میدب یدر عدم ما مستحقان ک
  ؟در عدم ما را چه استحقاق بود

  ار رایهر اغ  اریبکرده  يا
کنُ ز یپال، ا ًیثان ،ما را خاك  

  ز ابتدا ين دعا تو امر کردیا
  عجاب يا ،يامر کردچون دعامان 

  فهم و حواس یشب شکسته کشت
زدمیارت یح يایرده در درب  

  ر نور جاللرا کرده پ یکیآن 
  يدو فن ب يچ رایشم هیگر به خو

  باب  تو کن هم فتح ِ ،یچون تو در بست  
  هنر یدم هم بکردن ب در دعا

   یئتو ن همی، اعکس توستاز ن همه یا
  آب  درگردد یغرقه م یهمچو کشت

خبر یفتاده ب يردارتن چو م  
   یبلخود  ،د الست ویگو یخود هم

  ردکرد و م ،کل راُ خورد  یا نهنگی
ِ یاز ن   دنشب بر ک ظلمت ام

  کند یآن خورده ها را ق ،نهنگ آن
  م اندر بو و رنگ یمنتشر گرد

  راحت شدند ،رن ظلمات پیاکاندر 
د به دریشب آ چون ز بطن حوت  

  ن چشش یو چند یرحمت بنه گنج ِ
  ذو الحبک  همچون نهنگ از شبِ

  م ما با چون تو کس یزیچ نگریه
  حور بود ،م شب رایدید یئزنگ
 يده ای، بگزیگش يزیدة تید

  تا نپوشد بحر را خاشاك و خس 
  ن دست و پایا یب ،بودندکف زنان 

  ست یز اصحاب ن ،هر که لرزد بر سبب
  رد تا صدر سراگشاد و بُ  در

  رق ِ   رحمتند از بند معتقان ِ
  م ین دانش زدین جان و بر ایکه بر ا
 رو نمود یو جان ین عقلیتا چن

  خار را  گلُ  بداده خلعت يا
  کن ُ ز یچ ،گریبار د ،را یچ نیه

   ؟ندان یرا چه زهرة ا یور نه خاک
  کن مستجاب ُ ش را یخو ين دعایا
  اس بخوف و نه  ین ،مانده يدیام ین

بفرستدم  ؟ر کندتا ز چه فن پ  
  ال یر وهم و خن دگر را کرده پیو
   يدرم به حکم من بیو تدب يرا
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  من فرمان ِ یهوش ب یشب نرفت
  جان يآگه ز منزلها یبودم

  ستیاو ته و عقد ن حلّیچون کفم ز
  ده خود انگاشتمیده را نادید

  میکر يا ،ندارم يزیچ "الف"چون 
  ماست بود ام ،مین میو ،ن الفیا
  ستیغافل ،ندارد يزیالف چ يا

  چ منیخود ه یشه یدر زمان ب
ِ یپ   منه یچیپن یگر بر چنید چ

  به سازد مرا ،چیخود ندارم ه
  م کنیئتو دارا ،ر ندارم همو

  ستمیان بیده عرید هم در آبِ
  ده راید یبندة ب ه،دید آبِز 

  نیآبم ده ز ع ،آب دور نمان
  حق ست از جودده جید او چو آبِ

سیک ریخون بار چون نباشم ز اشک  
  اشک را مفتون بود چون چنان چشم 

  به استِ حون ین دو صد جیز ،زآن يقطره ا
  چونکه باران جست آن روضۀ بهشت

  کردن مدار دست از دعا ،یاخ يا
  ن آب بودیا و مانع ِ که سد ،نان
  سخته کن ش را موزون و چست ویخو

  

  من  مرغان ِ يدمن ب ر دام ِیز  
یخواب و ب وقت و امتحان  یشه  

  ؟ستیچمن ز  ین معجبیا !عجب يا
  ل دعا برداشتم یباز زنب

  م یم تنگ تر از چشم ِ ، وآنیجز دل
ِ یم   نر گداست  آنالف ز ،تنگ است "ام" م
ِ یم   ست یعاقل آن زمان ِ ،دلتنگ م

  من  چ ِیدر زمان هوش اندر پ
  منه  یچیهن یبر چن "دولت" نام ِ
  ن صد عنایا "دارم است" ز وهم ِ چون

  م کن یئراحت افزا ،دمیرنج د
  ستم یده نیتو چون که د بر در ِ

  ن چرایز  یبخش و نبات يسبزه ا
  ن یهطالت ین نبینیهمچو ع

  اقبال و سبق اجالل و با چنان 
  س یاسه لضا و کق دست یتهُ من 
حون بودید که صد جیمن با اشک  

  رست  انسجن و ک قطره یکه بدان 
  زشت  خاك  شوره د آبِیچون نجو
  ؟کار ت چهیاو ا ردی  با اجابت

  شست زودُ د یببا یدست از آن نان م
ِ یز آب د   خته کنخود را پ ده نان

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ر را و کشف شدن آن مشکل بر اویالهام آمدن فق. 78
  که الهام آمدش ،ن بود اویاندر ا
  بنه يریتبر کمان  گفتم: گفت

  کمان را سخت کش نیم کانگفت یم
  یتو کمان افراشت ،یاز فضول

رو بگو ،ین سخته کمانیا ترك  
  طلب یآنجا م ر،یتفتد یچون ب

  دیاز حبل الور ،آنچه حق است اقرب
  رها بر ساختهیکمان و ت يا

  زدش ین مشکالت از ایکشف شد ا  
  ؟"اندر کش تو زه"که م من  بگفت یک
  کنش ر ُپ یمت، نگفت "در کمان نه"

صنعت یبرداشت یئاسقو   
  ن مجودیپرّ ،ر ویدر کمان نه ت

  جو ذهب  يبه زار ،زور بگذار و
  دیر فکرت را بعیت يندکتو ف

  تو دور انداخته  ،ک وید نزدیص
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  او يهر که او دور است، دور از رو
  او دورتر ،هر که دور اندازتر

  بکشتِ شه یخود را ز اند یفلسف
  دودیچندانکه افزون م :گو بدو

"وا فداریبگفت آن شهر "نایجاه  
  نوح رفت کاو ز ننگ ،همچو کنعان

  ست او خالصج یهر چه افزونتر هم
  ش بهر گنج و کانین درویهمچو ا

  سخت تر یکاو گرفت یهر کمان
  است ین مثل اندر زمانه جانیا

  ز اوستاداننگ داشت زانکه جاهل 
  نگار يا ،استاد يآن دکان باال

  ران کن دکان و باز گردیزود و
  چو کنعان کاو ز کبر و ناشناخت ین

  بیش آمد حجیاندازر یت علم ِ
  بسا علم و ذکاوات و فطن يا
  جنت ابلهند شتر اصحابِیب

  کن از فضل و فضولُ  انیش را عریخو
  ازیشکست است و نِ  ضد ،یرکیز
  دام برد و طمع و گاز شد یرکیز
  ندقانع شد یبا صنعت  رکانیز

  ررد را مادر نهاخُ زانکه طفل ِ
  

 او يد قوت بازویکآزما  

  گنج است او مهجورترَ ن یوز چن
  شت پاست گنج  يکاو را سوگو بدو 

شودیدل جداتر م از مراد  
  قرار یب يا ،نگفت  "جاهدوا عنا"

زفت  بر فراز قلۀ آن کوه  
  جداتر از مناص  ،شد یکه مُ  يسو

  کمان  یسخت تر جست یهر صباح
  از گنج و نشان بدبخت تر يبود

  است  ینادانان به رنج ارزان جان ِ
  نو گشاد الجرم رفت و دکان ِ

  ر ز مارر کژدم است و پو پگنده 
  ان و آب خوردستسبزه و گل يسو

  ساخت  رنۀ فویسف ،عاصم کهُ از 
و آن مب یحاضر به ج ،دهراد او را ب  

  چو غول و راه زن   گشته ره رو را
  رهندیم یلسوفیف تا ز شرّ

  تا کند رحمت نزول ترك خود  ُکن، 
  بساز یبا گول ،گذار وب یرکیز

  را پاك باز یرکیتا چه خواهد ز
ندنع در صانع شدابلهان از ص   

  دست و پا باشد نهاده بر کنار
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر یافتند ترسا و جهود سیرفتند و لقمه  یکه به منزلو ترسا جهود  سه مسافر مسلم وداستان آن . 79
  مئصاو مسلمانان بودند 

  پسر ينجا ایت بشنو ایک حکای
  ترسا مگر  مومن و  آن جهود و

  یهمره آمد مومن  با دو گمره
  سفر درافتد  يو راز يمرغزّ

  باز  جغد و  در قفس افتند زاغ و
  موضع به همک یکرده منزل شب به 

  شگرف خرد وُ  منزل ز  رهمانده در 

  متحن اندر هنرم يتا نگرد  
  در سفر کردند با هم  یهمره

   یمنیبا نفس و با آهر ،چون خرد
ش همدگریپ  فرههمره و هم س  

  نماز یپاك و ب ،جفت شد در حبس
  قانع به هم یو مغرب یمشرق

  ز برف   روزها با هم ز سرما و
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  گشاد بنده و بگشاده شد رُ چون 
چون قفس را بشکند شاه  درَخ  

ادیشوق و  بر یکیهر  هر گشادپ  
با اشک و آه یهر دم هر گشادپ  

  د مانند بادرَپ، شدچونکه ره وا
  آهسوز و بود اشک و  شآنطرف ک
  تن ين اجزایا ،خود بنگر در تن ِ

  یو آتش يو باد یو خاک یآب
  ک بسته طرفیهر  د عود یاز ام
گوناگون برف، هر جماد جمود  

یآن خورشِ  چون بتابد تفخشم د  
  گران د جماداتیدر گداز آ

  ین سه همره منزلیدند ایچون رس
بیش آن هر سه غریرد حلوا پب  

  عسل ينان گرم و صحن حلوا
  المدر اسه و االدب الهل ِیالک
  يب و القریافۀ للغریالض

  ثیف حدیض يالقر یوم فیکل 
  دیجد وفد يالقر یل فیکل ل

  ورگانه ز خَیتخمه بودند آن دو ب
  دیآن حلوا رس چون نماز شام 
  میرما از خور پ :آن دو کس گفتند

  میامشب تن زناز خور، م یریصبر گ
  ن خورده شودیامشب ا :گفت مومن

  ين حکمت گریز :پس بدو گفتند
  مینه که ما سه تن ،ارانی يا :گفت

  خود بر جان زند قسم ِ ،هر که خواهد
  ز قسمت در گذر :آن دو گفتندش

  ش رایکاو خو  آن بود "قسام" :گفت
یاوست جمله قسم ِ ،حق و ملک  

  هم بر سگان ين اسد غالب شدیا
  هم بر بقور ين اسد غالب شدیا

  روند یسوئ یکیهر   گسلند وب  
  درَپ یئسو یکیمرغان هر  جمع ِ
  معاد يسو  خود جنس ِ يدر هوا

  و راه  يدن ندارد رویک پرّیل
  گشاد یر مپ اواد یکز  ،آن يسو

  راه، آن سو کوفت افتیچونکه فرصت 
  ؟بدن ند اندرآمدجمع  از کجا

   یو کش یو روم یو فرش یعرش
  برف  م ِیاز بمنزل به هم ن یاندر ا

  داد دیآن خورش عدباز  در شتا
  پشم  ،گاه، گ ویر  گاه ،کوه گردد

  جان  نقل ِ به وقت ،چون گداز تن
   یقبلم ه شان آورد حلوا یهد

   "بیقر یان" از مطبخ ِ ،یمحسن
رد آنکه در ثوابش بود امل ب  

  الهل الوبر يافۀ و القریالض
   ياهل القر یف ،اودع الرحمن
  ث ین مغر االله میما له غ

  دیجاهللا م يما لهم ثم سو
  م روز آن مومن مگرئبود صا

  دیشد بود مومن مانده در جوع ِ
  م یخوریم فردا ،م ویبنهان امشب

  م یلوت را پنهان کن ،بهر فردا
  تا فردا بود  میصبر را بنه

   يتا تنها خور  قصد تو آنست
  م یقسمت کن مان،چون خالف افتاد

  خود پنهان کند قسم ِ ،خواهدوآنکه 
  از خبر  "النار یقسام ف"گوش کن 
  بر خدا ین ،بر هوا ،کرد قسمت

   یدو گوست ،یگر را دهید  قسم
  گان د رآن ب نوبت يگر نبود
 نوبت آن گاو زور يگر نبود
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  کآن مسلمان غم خورد ،قصدشان آن
  م و رضایبود مغلوب او به تسل

  پس بخفتند آن شب و برخاستند
  یکیهر  ،دهان وشستند و  يرو
  يآورد رو یکیهر  یک زمانی
  جهود و گبر و مغ ،من و ترساؤم

  ک و بدیمؤمن و ترسا جهود و ن
  سنگ و خاك و کوه و آب را ،بلکه

  اریهر سه  ،ان نداردین سخن پایا
  شیخو ک خوابِیهر  :گفتا که یکیآن 

  خورد بود حلوا هر که خوابش به
  آنکه اندر عقل باالتر رود

ِ یق آیاف   او ر انوار ِپ د جان
  دچون بقا آمد اب ،عاقالن را

  ده بودیپس جهود آورد آنچه د
  شیام آمد به پ یه موسدر ر :گفت

  طور شدم تا کوه یموس یدر پ
  ه محو شد ز آن آفتابیهر سه سا

  ستگر از دل آن نور رید نور ِ
  طور هم کوه ،و یهم موس ،هم من و

  سه شاخ شد  کهُ دم که یبعد از آن د
یچون تجل ،بتیه وصف ر اوزد ب  

  می يکه آمد سو یشاخ یکیآن ز
  نیفرو شد در زم شاخش  دگرآن 

  جمله رنجوران شد آب يکه شفا
  د زودیپرّ یدگر شاخ سنآنو

  چو با خود آمدم ،از آن صعقه ،باز
  خیهمچو  ،یموس ير پایز ،کیل

  بیه از نهون هموار شد کیبا زم
  ز آن انتشار  با خود آمدم  باز

ِ یابان سر به سر در ذیو آن ب   کوه ل
  خرقه شان  چون عصا و خرقۀ او

  بگذرد یئنوایبشب بر او در   
  اصحابنا ۀ ًطاع سمعا ً :گفت

  ش را آراستندیبامدادان خو
   یسلکراه و م  وردِ داشت اندر 

  ياز حق فضل جو ،شیخو ورد يسو
  آن سلطان الغ  يجمله را رو سو

 احد يجملگان را هست رو سو

با خدا  ینهان هست واگشت  
  وار اری  رو به هم کردند آن دم

  ش یبه پ دگو آر ،د او دوشیآنچه د
  درَضل باف ،قسم هر مفضول را

  خوردن جمله بود ،او خوردن ِ
ِ یان را بس بود تیباق   او مار

  بود ین جهان باقیا یپس به معن
  ده بودیروح او گرد شب   تا کجا
  ش یخو اندر خوابِ  نبهد  ندیگربه ب

  دا ز نوریم ناپیهر سه مان گشت
ِ یزآن نور شد  ،بعد از آن   باب  ک فتح
  ست ش چیآن ثان ،جست یپس ترق

ِ ام یگم گشتُ هر سه    نور ز اشراق
  چونکه نور حق در او نفاخ شد

  شد سو به سو یهم ،گسست از هم یم
  م همچو س تلخ ِ آبِ  نیریگشت ش
  ن یو برون آمد معزاد چشمۀ 

  ستطاب م یوح یونیاز هما
  که عرفات بود ،تا جوار کعبه

نه افزون و نه کم  ،دطور بر جا ب  
  نماندش شاخ و شخ  ود یگدازیم

  ب یبت نشیش از آن هیگشت باال
  برقرار  یطور و موس  دمیباز د

   با شکوه یموس گشتهق یر خالب
  خوش دامن کشان   طور يجمله سو
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  جمله کفها در دعا افراخته
  زود ،ان چو از من رفتیآن غش ،باز
  دشان اهل ویا بودند ایانب
  دم شگرفید یهم یامالک ،باز

  نیک مستعیگر مالیحلقۀ د
  جهوداحوال آن گفت یم مطن نیز
  دیمنگر يچ کافر را به خواریه

  عمر او ز ختم ِ يچه خبر دار
  بعد از آن ترسا در آمد در کالم

  شدم با او به چارم آسمان پس
  آسمان قالع ِ يخود عجبها

  نیفخر البن يا ،دانند یهر کس
  

  به هم درساخته  "یأَرِن"نغمۀ   
ک دگرگونم نمودیهر  صورت  
فهم شد  میایانب اتحاد  

  برف  د از اجرام ِشان بیصورت ا
  ن یآتش  شان به جملهیصورت ا
  محمود بود کآخرش  يبس جهود

دیباشد ام  ردنشکه مسلمان م  
  کباره رویاز او  یبگردان تا

  حم رو نمود اندر منام یمس :که
  جهان  دیخورش يمرکز و مثوا

  جهان  اتینسبتش نبود به آ
  ن یاز زم که فزون باشد فن چرخ 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در راه جستنداه یگ يچ که بندوت اشتر و گاو و قیحکا. 80
ِ یدر پ یقچُ اشتر و گاو و    راه ش

  نیقین را یم ایبخش ار کن :گفت قچ
  شتریک عمر هر که باشد بیل

  "اکابر را مقدم داشتن"که 
  لئامن یان دور یران را در ایگر چه پ

  سوزان بود بسکه  یا در آن لوتی
  يدئقا یبزرگ یخیخدمت ش

  ؟شانچه بود شرّ ،ن استیرشان ایخ
  

  اه یگ يبند  وشافتند اندر ری  
  ن یر از ایاز ما نگردد سک یچ یه
  وربخَ :گو ،ین علف او راست اولیا

  اندر سنن  یآمده ست از مصطف
  دارند عام یش میدر دو موضع پ

  ران بودیخلل ول کز ا بر آن پی
   ينۀ فاسدیقر یعام نآرد ب

  شانقبحشان را باز دان از فرّ
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  ریشان در لباس خیمثل در باب صورت پرستان و شرّ ا. 81
  اریک شهری يشدیجامع م يسو

  چوب زن یرا سر شکست یکیآن 
  وردده چوب خَ یدلیب  انهیدر م

  :و بگفت خون چکان رو کرد با شاه
  يرویجامع م ،ن استیر تو ایخ
  یر از خسینشنود پ یک سالمی

  به بود ،را یابد ولیگرگ در
  ستیار چه که بس استمگر ،زانکه گرگ

  دارب و چوبِیزد نقیخلق را م  
  رهن یپ يدیو آن دگر را بر در

  ردگاز راه  دکه بر یگناه یب
  ؟از نهفت یچه پرس ،نیظاهر ب ظلم ِ

  ي؟غو يا ،تا چه باشد شر و وزرت
  یبس يچد عاقبت از ویتا نپ

  دب نفس ِ مر او راابد یدر تا که
  ست ید و مکر نیکش آن فرهنگ و کیل
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  ؟او به دام ياندر فتاد یک ،ور نه
  مکر از آن ِ اوست، کاو دارد کرم

  

 باشد تمام  یاندر آدم ،مکر  

  من کرم: دیبشنود آواز و گو
  

  
  

  باز گشتن به قصۀ گاو و اشتر و قوچ. 82
  رفاق يا :گفت قچ با گاو و اشتر

  دیعمر ابدا کنخ ِیتار یکیهر 
  مرج من اندر آن عهود :گفت قچ
  وردبوده ام من سال خَ :گاو گفتا

آن گاوم کش آدم جفت  خلقِ  جد  
  اشتر شگفت ،د از گاو و قچیچون شن

  لیقص ر هوا برداشت آن بندب
  ستیخ نیتار خود حاجتکه مرا 

  جان پدر يا ،خود همه کس داند
  تاس ینهُ هر که ز اصحاب  ،ن رایداند ا

  بلند ن چرخ ِیجملگان دانند کا
  ؟آسمان يها قلعهو گشاد اک
  

  ن افتاد ما را اتفاق یچون چن  
  دیتن زن یباق ،ستیرتر اولیپ

  ل بودیاسماعقربان ِ با قچ ِ
  کش آدم جفت کرد يجفت آن گاو

  کرد فلق ین میزراعت بر زمدر 
  آن را بر گرفت  ،آورد و دسر فرو
ل یقال و ق یسبک ب یختاشتر ب  

  ست یگردن یو عال ین جسمین چنیکا
  ردترکه نباشم از شما من خُ

من فزون تر از شماست  که نهاد  
  نژند ن خاكیهست صد چندان که ا

   ؟خاکدان يو نهاد بقعه هااک
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دن به مسلمانیر ترسا و نوبت رسیرجوع به تقر. 83
  اران منی يا :پس مسلمان گفت

  د سادات سلطان رسلیس
  بر طور تاخت یکیآن  :پس مرا گفت

  صاحب قران یسیو آن دگر را ع
  ده ضرریپس ماندة د يز ایخ

  ر فن راندندپ ِ آن هنرمندان
  افتندیخود در آن دو فاضل فضل ِ

ِ یسل يا   نیه ،گول واپس مانده م
  صیحرابله تو  :پس بگفتندش که

  مطاع چون فرمود آن شاه :گفت
  ن شاه جهانیمن به فرمان چن

  ؟یکش سر یاز امر موس ،تو جهود
  حیچ از امر مسیه ،یحیتو مس

  ؟کشمسر ون چا یمن ز فخر انب

  من  سلطان ِ یشم آمد مصطفیپ  
 سبل يهادن و یمفخر کون

  عشق باخت  حق و نرد م ِیبا کل
رد بر اوج چهارم آسمان ب  
  ورحلوا را بخَتوقف زود  یب

  نامۀ اقبال و منصب خواندند
  فتندفضل خود درباک یبا مال

  ن یبر جه و بر کاسۀ حلوا نش
  ص یخب يز حلوا يخورد !عجب يا

  ؟تا کنم ز آن امتناع باشممن که 
 خوردم آن دم کاسۀ حلوا و نان

   یا ناخوشی یگر بخواند در خوش
  ؟حیو قب وبتافت در خ یسر توان
  ن دم سر خوشم یحلوا و اآن خوردم 
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  راست واهللا خوابِ :پس بگفتندش که
  رذو نظ يا ،است يداریتو ب خوابِ

  خوش نهاد ياست ا يداریخواب تو ب
  کخوین ياست ا يداریخواب تو ب
  ک مردین ياست ا يداریخواب تو ب
  سرّ جان ياست ا يداریخواب تو ب

  استیخواب تو مانند خواب انب
  و فن يدر گذر از فضل و از جلد

  رونزدان بین آوردمان یبهر ا
  ؟را آن هنر چه سود کرد يسامر

  نیبب ؟قارونا یمید از کیچه کش
  ؟بو الحکم آخر چه بر بست از هنر

  انید آتش عید  خود هنر آن دان که
  بیلب نزدلت گنده تر یدل يا

  پسر يا ،نیست جز ایلت نیچون دل
ِ یدل يا   تو مثال آن عصا ل
  لیل ما چو فکر ما ذلیدل يا

  ر و داریغلغل و طاق و طرنب و گ
  

  ماست  به از صد خوابِ ،و يدیتو بد  
  انستش اثریع يداریبه بان ک

 با مراد يدیکه تو در خوابت رس

 "کلوا"د امر یکه از آن خوابت رس

 ماست زرد يکه از آن خواب تو رو

 انیع يدید که همان را ظاهرا ً

 ر  راستیتعب ین خواب تو بیکه شد ا

  حسن  خلق ُِ کار خدمت دارد و 
  "عبدون یإال  ،ما خلقت اإلنس"

اللهش مردود کرد کآن فن از باب  
  ن یکه فرو بردش به قعر خود زم

  سر نگون رفت او ز کفران در سقر
  النار الدخان  یعل گپ دلّ ین

ِ یقت از دلیدر حق   ب یآن طب ل
  نگر یم  يزیمُک در  خایژاژ م

   یب العمیع یعل در کف دلّ
 لیان قلیش دانایما  پ یشیپ

  مرا معذور دار ،نمیب یکه نم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 نیچندا چهار روز به سمرقند رود یروز هر که در سه  :ترمد کهد ملک یکردن س يمناد. 84
توانم ینم يک شاه که من باریو از ده تاختن به شهر ترمد به نزددن دلقک یخلعت زر دهم، و شن

  رفتن
  د ترمد که آنجا شاه بودیس

  در سمرقند او مهم يداشت کار
  در پنج روزکانکه او  :يزد مناد

  شماریبخشم او را زر و گنج ِ ب
دلقک اندر ددیشنن یچون اد و ه ب  

  اندر آن ره شد سقط  دو یمرکب
  راه گردَ د از یوان در دویپس به د

  وان فتادیدر جملۀ د یفجفج
  خاص و عام شهر را دل شد ز دست

  ماست در قصد يقاهر يا عدوی

  مسخرة او دلقک آگاه بود  
یست االقج ستتم تا شود او م  

  غام ِ خوبِ بافروزیپآردم 
 اریز اندر دیر و عزیم تا شود

  دیدویم دبر نشست و تا به ترم
  زآن نمط  دن فرس رایاز دوان

وقت ناهنگام رست او به شاه ه ج  
  آن سلطان فتاد در وهم ِ یشورش

  ؟ش و بال حادث شدستیتا چه تشو
  ب خاست یاز غ یمهلک يا بالی
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  ران درشتیه دلقک به سد که ز
  خلق  شاه يجمع گشته بر سرا

  اجتهادو از شتاب او و فحش 
  دو دست بر زانو زنان یکیآن 
  نکالو ر و فتنه و خوف یاز نف

  اسیزد از ق یهم یفال یهر کس
راه دادش شاه زود ،ست وراه ج  

  شترُُ ز آن  ید حالیپرس یهر که م
  او ن فرهنگیافزود ز یوهم م

  شاه کرم يکا :کرد اشارت دلق
  ید به من عقلم دمیکه باز آ بو

  وهم و ظنه از اک ساعت که شیبعد 
  نیده بود دلقک را چنیکه ند

  یما دستان و الغ افراشتئدا
  در نشست يآنچنان خندانش کرد

  تنش يکرد يخو  خنده که ز زور ِ
  شترُُ ن زرد و ینچنیا ،باز امروز

  الیال اندر خیخ ،وهم در وهم و
  ز بودیکه دل شه با غم و پره

  کشته بودُ آن طرف را  بس شهان ِ
  در وهم بودن شه ترمد از او یو

  ؟ستیتا حال چ ،زوتر باز گو :گفت
  دم آنکه شاهیه شنمن در د :گفت

  خواهم که تازد در سه روز یکه کس
  گنجها بدهم ورا اندر عوض

  دم بر تو بهر آنیمن شتاب
  من خود زد یاین يکارن ین چنیا

  ت بادین زودیلعنت بر ا :گفت شه
  شیخام ر يا ،ن قدریا ياز برا

ِ یهمچو ا   با طبل و علم ن خامان
در جهان انداخته یخیش الف  

  سالک شده واصل شده ،هم ز خود

  کشت ُ در راه  یمتیقچند اسب   
  ؟ن اشتاب دلقیتا چرا آمد چن

  ش در ترمد فتادیتشو غلغل و
  کنان ُ ال یواو  و آن دگر از وهم

  ال یخ گونهرفته به صد  یهر دل
  ؟تا چه آتش اوفتاد اندر پالس

  ؟چه بود نیه :اگفت ،دین بوسیچون زم
  که خمش   نهاد او یدست بر لب م
  او ش گشته دنگیجمله در تشو

  گذار تا من دم زنم ب یک دمی
   یب عالمیکه فتادم در عجا

  تلخ گشتش هم گلو و هم دهن 
  ن یکه از او خوشتر نبودش همنش

   یشاد و خندان داشت بسشاه را 
  شه شکم را با دو دست  یکه گرفت

  ز خنده کردنش   يرو در افتاد
  شه خمش  يکا ،زندیدست بر لب م

  ؟د از نکالیشاه را تا خود چه آ
  ز بودیبس خون ر  زانکه خوارزمشاه

  آن عنود ،ا به سطوتی ت،لیا به حی
  وهمش فزود یهمدلقک  وز فن ِ

  ؟ستیک شرّ زاتو  ن آشوبِین چنیا
  بر سر هر شاهراه  يزد مناد

  ک بافروزیچو پو اتا سمرقند 
 غامش غرضیچون شود حاصل ز پ

  ندارم آن توان  :م کهیتا بگو
  د را بر من متن ین امیا ار ِت

  ش در شهر اوفتادیکه دو صد تشو
  ش یحش ن مرج ویدر ا يآتش افکند

  در فقر و عدم م یالغ خانکه 
  ساخته  يدیزیشتن را بایخو

  کده  تواکرده در دعو یمحفل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



103 

 

ر آشوب و شرخانۀ داماد پ  
  راست شد یمیکار ن :ولوله که

هآراست ه ووفتخانه ها را ر  
  ین ؟غامیپ یکیز آن طرف آمد 

  دید اندر مزین رساالت مزیز
  ن آگه استیار ما زی ،کنیول ،ین

  شماستد یکه ام ياریاز آن  ،پس
رار و از جهارصد نشان است از س  

  ولجه باز رو تا قصۀ دلق ِ
  تنحق را س يا :رش گفتیپس وز

آمده ست يبهر کار  هدلقک از د  
  کندیکهنه را نو م  ز آب و روغن

  غیپنهان کرد ت ،غمد را بنمود و
  ان بنمود و پنهان کرد کاردیاو م

  یا جوز را تا نشکنی ،پسته را
  او و فرهنگ يو ن دفع ِیمشنو ا

  وجههم یماهم فیس :گفت حق
  آن خبر ضد  ن هستیعان میا

  گفت دلقک با فغان و با خروش
  رید در ضمیبس گمان و وهم آ

  ریوز يا ،ِإنَّ بعض الظنِّ ِإثم است
  رنجاندش یرد آنکه میشه نگ

ر شدیش شه جا گیصاحب پ گفت  
  دیرزندان ب يدلقک را سو :گفت

  یاشکم تهل هدش چون دیزن یم
  لهباشد د یزآنکه هم پر، هم ته

  خود از اضطرار رّد سیتا بگو
  با فروغ نه ست صدق ِیچون طمان

  دل چون دهان ،کذب چون خس باشد و
  زندیم یتا در او باشد زبان

  در چشم افتد خس ز بادانخاصه ک
  م اکنون لگدین خس را زنیپس ا ،ما

  ن خبرادختر را نبوده ز قوم ِ  
  شد ماست  يز سوان ک یئشرطها

   هسرمست و خوش برخاست ن هوس یز
   ین ؟ن طرف ز آن بامیآمد ا یمرغ

  ؟دیتان رسیز آن حوال یک جوابی
  ره است  ،دال ب ،دل يزانکه از دل سو
  ؟چراست یره خال ،از جواب نامه

  ن برمداریز ياپرده  ،کنُ ک بس یل
  ش از فضول یبر خوآورد که بال 

  ن ک سخُی  نهیبشنو از بندة کم
  شده ست زآن  مانیپش  او گشت و يرا

  کندیشو م رون ب یاو به مسخرگ
  غ یدر ید افشردن مر او را بیبا
 د فشاردیبا یگمان او را هم یب

   ینه بدهد روغن ،د دلینه نما
او در نگر در ارتعاش و رنگ  

  نم ما و میزانکه غماز است س
  ن بشریبسرشته آمد ا که به شرّ

  ن مکوش ین مسکیدر خون ا ،صاحبا
  ریام يا ،و صادق کآن نباشد حقّ

  ریخاصه بر فق ،ست استم راستین
  ؟خنداندش یرد آنکه میاز چه گ

ر شدین تزوین مکر و ایا کاشف  
  دیچاپلوس و زرق او را کم خر

تا دیاو دهدمان آگه  ل واره   
کل ُ او آگه کند ما را ز  بانگ  

  ن دلها قراریرد ایآنچنان که گ
  ارامد به گفتار دروغ یدل ن

  خس نگردد در دهان هرگز نهان 
  کندُ رون یاز دهان ب ،نشاتا بد

  چشم افتد در نم و بند و گشاد
  ن خس وارهدیتا دهان و چشم ز
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  آهسته باش ،ملک يا :گفت دلقک
  ؟قمل نیست تعجین حد چیتا بد

  آن ادب که باشد از بهر خدا
  یوانچه باشد طبع و خشم عارض

  خشمش رود ،د رضایترسد ار آ
کاذب شتابد در طعام شهوت  

  ر بهیتاخ ،اشتها صادق بود
  یزنیم میبال دفع ِ یتو پ

د بالیرون ناتا از آن رخنه ب  
  چارة دفع بال نبود ستم

  للبال ردتالصدقۀ  :گفت
  ش رایسوختن دروصدقه نبود 

  ر و موقعشیکوست خین :گفت شه
  است یرانیو ،یشه نه ،خر موضع ِ
  هم زجر هست ،هم عطا ،عتیدر شر

  وضع اندر موضعش ؟عدل چه بود
  عدل چه بود؟ آب ده اشجار را

  دیزدان آفریست باطل هر چه ین
  زیچ چینها هیست زیر مطلق نیخ

  از موضع است  یکیهر  نفع و ضرّ
  ن رودیکه بر مسک يبسا زجر يا

  صفرا کندو  یگرم  زانکه حلوا
  ن بزنیدر وقت بر مسک ییلیس

  دب يخو برفتد  یزخم در معن
  بزم و زندان هست هر بهرام را

  یش را مرهم کنید ریبا شق ّ
  ر آنیتا خورد مر گوشت را در ز

  ران شودیاز تف آن اندرون و
  م گذاریگو یمن نم :گفت دلقک

  بنددر م ،ینأصبر و ت ن رهیه
  یر زنب ینیقیبر  ینأدر ت

  ؟خود چرا "مکبا یمشی"در روش 

  حلم و مغفرت را کم خراش  يرو  
  تو درم  به دست ،مرّپ یمن نم

  نبود روا یاندر آن مستعجل
   یضنقتا نگردد م ،شتابد یم

  ت شودیفااز او انتقام و ذوق 
خوف سقام  نبود جزذوق  فوت  

  گره  ین ،ده شود آننتا گوار
   یبندش کن ،رخنه را ینیتا بب

  دارد قضا یر آن رخنه بسیغ
  چاره احسان باشد و عفو و کرم 

   یا فتی ،بصدقه  مرضاك داو ِ
  ش رایحلم اند کور کردن چشم ِ

  در موضعش  یکن يریک چون خیل
  است  ینادان  هم لی، پموضع شه

  فرس را درگهست  ،شاه را صدر و
  عش ضوضع در نامو ؟ظلم چه بود

 ظلم چه بود؟ آب دادن خار را

  دیز نصح و مکا ،و ز حلم و ،از غضب
  زیچ نینها هیست زیمطلق ن شرّ
  ست و نافع است ا ن رو واجبیاز ا  علم

  به بودِ از نان و حلوا  ،در ثواب
  اش از خبث مستنقا کند یلیس

  که رهاند آنش از گردن زدن 
  بر نمد ین ،چوب بر گرد اوفتد

  خام را زندان  ،مخلص را و ،بزم
   یش مستحکم کنیچرك را در ر

  ان یباشد و پنجه ز يم سودین
 ان پنهان شودیچرك ناگه در م

  رش آیپ يم تحرّیگویم کیل
ِ یشه میاند ،صبر کن   چند کن روز

   یکنُ  یقانیمن به ا گوشمال ِ
  ر استوابد شدن یشایکه مچون
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  صالحان کن با گروهُ مشورت 
  ن بودیا يبرا  "يأَمرُهم شُور"
  ح انور استیچون مصاب ،ن خردهایاک

  انیفتد اندر م یبو که مصباح
  خته ستیانگ يرت حق پرده ایغ

  طلب اندر جهان یرُوا میس :گفت
  اندر عقول ،طلب یدر مجالس م

  راث از رسول آن است و بسیزانکه م
  آن بصر  طلب هم یدر بصرها م

  آن باشکوه ن کردست منع یبهر ا
  ن نوع التقایا  تا نگردد فوت

  ستیک اصلحیان صالحان یدر م
  کآن دعا شد با اجابت مقترن

اش آنکه حلو و حامض است يردر م  
  میچو ما او را به خود افراشت ،که

  انیحق ع ون کرد دستقبله را چ
  رو و سر ين بگردان از تحرّیه
  يذاهل شو ن قبله گر یک زمان زی

  را ناسپاس "ز دهییتم" يچون شو
  رو ب رّب ین انبار خواهیگر از ا

  نین معاز يرّآن دم که بب اندرک
  

ِ یبر پ     بدان  شاوِرهم  مبر امر
  ودشکز تشاور سهو و کژ کمتر 

  روشن تر است  یکیاز  ،ست مصباحیب
  آسمان  مشتعل گشته ز نور ِ

خته ست یبه هم آم يو علو یفلس  
  کن امتحان  یرا هم يبخت و روز

  که بود اندر رسول  یآنچنان عقل
  ش و پس یبها از پیند غیبب اوک

  ن مختصریا که نتابد شرح آن 
  وز شدن خلوت به کوه  ،از ترهب

  ر بقایکآن نظر بخت است و اکس
  ست یعش از سلطان صحیبر سر توق

  کفو او نبود کبار انس و جن 
شان بر حق داحض است یا حجت  

  م یان برداشتیاز م ،عذر و حجت
  مردود دان   نآبعد از  يپس تحرّ
  د آمد معاد و مستقریکه پد

   يسخرة هر قبلۀ باطل شو
قبله شناس  بجهد از تو خطرت  

  ربن مهام ساعت هم ز همراین
  نیتو با بئس القر يمبتال گرد

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شان راید کردن زاغ ایاو و ص يخود بر پا يغز و بستن پاتعلق موش با چت یحکا. 85
  با وفا يو چغز یاز قضا موش

  شدند یقاتیم مربوط  هر دو تن
باختند یبا همدگر م  دل نرد  

  تسعم یهر دو را دل از تالق
  زبان یبا زبان و ب ،انیرازگو

  يآن شاد آمد چون جفت ،آن اشر
  ستیدوست نشان ِ ،از دل ،نطق جوش ِ

  ؟شماند ترُ یک  دیدل که دلبر د
  خضر بِیان ز آسیبر یماه

  گشته بودند آشنا  بر لب جو  
  آمدند یم يگوشه ا یهر صباح

  پرداختند ینه میس  از وساوس
ستمع همدگر را قصه خوان و م  

  ل دان یوأرا ت "الجماعۀ رحمه"
   ياد آمدیپنج ساله قصه اش 

  ست یالفت یاز ب  نطق ییبستگ
   ؟ماند خمش یک  دیگل دُ  یبلبل

  در بحر گشت او مستقر ،زنده شد
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  بنشسته شد خوشار یبا چون ار ی
  اری یشانیمحفوظ است پ لوح ِ

  ار اندر قدومیست ا راه يهاد
  ا رهنماستیگ و دریاندر ر ،نجم

  دار جفتیاو م يچشم را با رو
  زآن غبار  زانکه گردد نجم پنهان

  استش شعار یکه وحآند یتا بگو
  و وداد یچون شد آدم مظهر وح

  چنانکه هست آن ،يزینام هر چ
  تشیؤزبان از ر یگفتیفاش م

  ا را سزدیکه اش یآنچنان نام
  ينه صد سال در راه سوُ  ،نوح

  اقوت القلوبیز   ایاو گو لعل ِ
  چ از شروحیظ را نآموخته هعو

  ده شودیچو نوش یکآن م ،ییزآن م
  حیفصو نو زاده شود حبر  طفل ِ

  یخوش لب  یافت زآن میکه  ،یکهُ از 
  کیک جیجمله مرغان ترك کرده ج

؟او چه عجب که مرغ گردد مست  
  شده یقتال بر عاد  ،يصرصر
  شاه برد بر سر تختیم ،يصرصر

  او هم جاسوس ِ ،هم شده حمال و
  یافتیب یغاچون گفتار ِ باد 

  ن زمانآن گفت ین چنیا یفالن :که
  

  دانسته شد رّس صد هزاران لوح ِ  
  د آشکارینش نمایراز کون

  نجوم  یاصحاب :ن گفتیز یمصطف
  کو مقتداست  ،نه "نجم"چشم اندر 

  بحث و گفت  ز راه ،زانیگرد منگ
  با عثار چشم بهتر از زبان ِ

  زد غباریننگ ،گرد وَ کآن نشاند 
  گشاد "علم االسماء"ناطقۀ او 

  گشتش زبان   يدل رو فۀ یاز صح
  تش یماه  وت یجمله را خاص

  اسد یز را خوانیچنان که ه ین
   ير نویش تذکیبود هر روز

  قوت القلوب  ین ،رساله خوانده ین
ِ یبلکه    روح  کشوف و شرح ِ نبوع

  ده شودیگنگ جوشُ نطق از  آبِ
ح یچون مس  بالغ بخواند حکمت  

ینب صد غزل آموخت داود   
ِ ی  هم زبان و   ک یمل داود ار

   او دست يداص  د آهنیچون شن
  شده  یالمان را چو حمیمر سل

  ک ماهه راه ی  هر صباح و هر مسا
او ب را کنان محسوس ِئغا گفت  
   یگوش آن ملک بشتافت يسو
  ه صاحب قران و شمان یسل يا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و سخن آمدن توانم ینمتو د که بوقت حاجت بر ِ یبا یلتیان ما وسیمچغز که  ار موش بیتدب. 86
  گفتن

  گفت موش ،ان نداردین سخن پایا
  م با تو رازیوقتها خواهم که گو

  را نعره زنانو من ت ،جو بر لبِ
  ریدل يا ،نیمع ن وقتیمن بد

  رهنمون ي، اپنج وقت آمد نماز

  هوش  مصباح ِ يا :که يچغز را روز  
  ترك تاز  يتو درون آب دار

   از عاشق فغاندر آب  ينشنو
  ریتو س اتالقنگردم از م یم

  دائمون   ةصال یعاشقان را ف
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  رد آن خماریبه پنج آرام گ ین
  عاشقانق ِ یطر  "رغباز" ست ین
  انیماه قیطر "باغر ز"ست ین

  ستیل بقعه ایکه ها ،این دریا آبِ
  چو سال عاشق  هجران بر ِ ک دم ِی

  طلب یمستسق ،ستیعشق مستسق
ضطر استروز بر شب عاشق است و م  

  ستیک لحظه ایجو و  ستشان از جستین
  نیا آن گوش ِ ،آن يپان گرفته یا

  در دل معشوق جمله عاشق است
  ستیبجز معشوق ن  عاشق در دل ِ

  ن دو درایاشتر بود ا یکیبر 
  ؟نمود "ر غباز"ش یچ کس با خویه

  که عقلش فهم کرد ،نه ییکیآن 
  ش از مرگ مردیکه پ يجز مگر مرد

یا ور به عقل ادراكيدن ممکن ب  
با چنان رحمت که دارد شاه شه  

  

  پانصد هزار ین سرهاست نیادر انک  
صادقان  ست جان ِیستسقسخت م  

ِ ُ ا ندارند یدر یزانکه ب   جان  انس
  ست یا خود جرعه ان یماه با خمار ِ
  ال یشش خیپ ،متصل یوصل سال

  چون روز و شب  ،ن و آنیا ،هم یدر پ
  عاشق تر است  آنبر  ،شب ینیچون بب

  ست یست نیازمانشان  یکین یا یاز پ
  ن یا هوش ِ یآن ب ،ن بر آن مدهوش ویا

  شه وامق است یدر دل عذرا هم
  ست یروق نمفانشان فارق و یدر م

  ؟ران دو یبگنجد ا "ر غباز"پس چه 
  ؟ار بودیچ کس با خود به نوبت یه

  مرد ن موقوف شد بر مرگیا فهم ِ
 ار بردی يرا به سو یرخت هست

  ي؟نفس از بهر چه واجب شد قهر ِ
   ؟کشُ  نفس :دیچون بگو ،ضرورت یب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یو وصلت جستن از چغز آب يکردن موش در البه و زار مبالغه. 87
  ز مهر کاریار عزی يا :گفت
  یئنور و مکسب و تابم تو ،روز

یت باشد ار شادم کناز مرو  
  فۀ چاشتگاهیوظ يدر شبانروز

  ستمیکبار قانع نین یمن بد
  پانصد استسقاستم اندر جگر

  ریام يا ،من از غم ِ يازین یب
ِ ین فقیا   ر خور استد ادب نا یب ر
  ندعام تو س د لطفینجو یم

  دهب نا یانیز ،زآن ،نور او را
  افتینور  ،شد یگلخنُ تا حدث در 

  ش کنونیشد آرا ،شیبود آال
  ن را گرم کردیشمس هم معدة زم

  ک دم قراری  ختر یمن ندارم ب  
   یئقرار و سلوت و خوابم تو ،شب

   یادم کنیوقت از کرم  یوقت و ب
  ک خواه ین يا ،وصال يکردراتبه 

 ستمیت طرفه انسانیدر هوا

  جوع البقر  نیبا هر استسقا قر
دریبنگر در فق ،جاه و ه زکات  
  عام تو زآن برتر است  ک لطفیل

  زندیبر حدثها م  یآفتاب
  زم شده یه یئاز خشک  و آن حدث

  بتافت  یوار حمامیر در و دب
  د آن فسون یچون بر او برخواند خورش

  وردحدثها را بخَ یباق  نیتا زم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



108 

 

  نبات يست از وگشت و ر یجزو خاک
  گشت، شد او پر ز نور یجزو خاک
  بار شاد يگشت از و یجزو خاک

  کندُ ن یاست ان یبدتر انبا حدث ک
  مناسک در وفا ن ِیتا به نسر

  ن خلعت دهدیثان را چنیچون خب
  ن رأتیکه ال ع ،آن دهد حقشان

  ار منین کن، این را بیا ؟میما که ا
  میو مکروه یمنگر اندر زشت

  خصالم جمله زشت ،که من زشت و يا
  ه خار راگل دُ سن ِح ا،نو بهار

  یمن منته  ام یدر کمال زشت
  یز آن منته ،یمنتهن یحاجت ا

  ستیتو خواهد گر فضل ِ ،رمیچون بم
  نشست یخواه یبر سر گورم بس

  میکرد بر محروم ینوحه خواه
  ز آن لطفها اکنون بکن یاندک

  من گفت تو با خاك یخواه چهآن
  

  ئات یمحو االله السیهکذا   
 الغفور یعطیغفر لمن یهکذا 

 سر هم اله للعبادیهکذا 

  کندُ ن یکش نبات و نرگس و نسر
  ؟حق چه بخشد در جزا و در عطا

  ؟سان دولت دهدن را تا چه یبیط
  نگنجد در زبان و در لغت  انک

  خلق حسن ُ من روشن کن از  روز ِ
م یچو مار کوه ير زهرکه ز پ  
   ؟شتچون مرا او خار ک ،گلُ چون شوم 

  ن مار رایا ه نت طاوس دیز
یل و در فن منتهضتو در ف لطف   

   یسرو سه حسرت يا ،تو بر آر
  ست یگر چه ز حاجت او بر ،از کرم

  ست اشک ج تفیلط خواهد از چشم ِ
  م یبست از مظلوم یچشم خواه

  ن ن سخُیکن زُ من  در گوش ِ يحلقه ا
بر فشان بر مدرك من  غمناك  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر یالتاخ یفو "نداز که یر میامر من تأخش و در یندیالبه کردن موش مر چغز را که بهانه م. 88
  لیو تمث "آفات

  م پاشیرا گفت خواجۀ س یئصوف
  شهم يا ؟تو امروز یم خواهرک دی

  ترم یراض ،مدر یمین هد :گفت
  به ه ینس ياز عطا ،نقد یلیس

  تو است که از دست یلیخاصه آن س
  جان و جهان يشاد يا ،این بیه
در مه از شب روانام يزد آن رود  

  نیمع جو خندد از آبِ تا لبِ
  ستجو سبزه م بر لبِ ینیچون بب

  کردگار  م وجوهماهیس :گفت
  چ کسیند هینب ،گر ببارد شب

  جانم فراش   راو ت يقدمها يا  
  م سه در  یا که فردا چاشتگاهی

  فردا صد درم  ،و امروز یدهکه 
  ه نقد د ،دمیشت کشینک قفا پ

  تو است  ش مستیلیس هم ،که قفا
  ن زمان یا مت دار نقدیخوش غن

روان  آبِ يا ،ين جویش زسر مک  
  ن یاسمیجو سر بر آرد  لبِوز 

  کآنجا آب هست  ،از دور ،پس بدان
  سبزه زار  باران که بود غماز ِ
  س هر نفس و نفَ  که بود در خواب
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ِ ُ هر  یتازگ   لیجم گلستان
  

  ل یدل یهست بر باران پنهان  
    

  چغز و موشت یرجوع به حکا. 89
  یئتو آب ،میمن خاک ،یاخ يا

  مکن از عطا و از قسُ آن چنان 
  خوانمتیمن به جان م ،جو بر لبِ

  بر من بسته شد آمدن در آب 
  ددکن مُ  یا نشانی ،یا رسولی

  ارین کار آن دو یبحث کردند اندر ا
  ک رشتۀ درازیکه به دست آرند 

  ن بندة دو تویا يبر پا يک سری
  ن فن ما دو تنیزم یئهم آه تا ب

  جان يسمان بر پایهست تن چون ر
  یهش یخواب ب چغز جان در آبِ

  کشدِ سمان بازش یتن ز آن ر موش ِ
  موش گنده مغز جذبِ يگر نبود

  ز خواب يزیچون روز برخ ،شیباق
  من يک سر رشته گره بر پای

  دیکش ین خشکیتا توانم من در ا
  ثین حدیچغز ا تلخ آمد بر دل ِ

  یبه مرد هر کراهت در دل ِ
  همنه و ،حق دان آن فراست را یحو

ِ یل از سیامتناع پ   تیب ران
  لیپ يپا یجانب کعبه نرفت

  او يخشک شد پاهاکه  یئگفت
  کندیل را حق  جان آگه میپ

  منی يسرش سو يچونکه کردند
ب آگاه بودیغل از زخم ِیپِ  حس  

  پاك خو ینب عقوبِیکه  ین
  دادران آن از پدر چون خواستند

  ش از ضرریندیم :جمله گفتندش
  ؟نیام يداریچرا ما را نم تو

   یئرحمت و وهاب ک شاهیل  
  رسم یگه به خدمت میگه و ب  که
  مرحمت  نم از اجابت ینب یم

  سته شدر یبم ز خاکیترک هزانک
  من آگه کند را از بانگو تا ت

  آمد قرار نیا آخر آن بحث 
  راز  گردد کشف ،رشته تا ز جذبِ

  تو يبر پا يگرید ،دشبا هبست
  چون جان با بدن  ،میزیاندر آم

  ز آسمان  نش یکشاند بر زمیم
   ید در خوشیتن آ رسته از موش ِ

  شدچیشش جان من کیز یچند تلخ
  چغز   آب درون ِ يشها کردیع

  آفتاب  از نوربخش ِ يبشنو
  قده زن ع پا بر گر تو یز آن سر د

  دینک شد سر رشته پد ،راو مر ت
ث ین خبیقده آرد اکه مرا در ع  

   ینبود ته یتفآز  ،دیچون در آ
  کل کردست فهم ُ  از لوح ِ ،دل نور ِ
  ت یه بانگ ،لبان ویجد آن پِ با 

  ل یقل یر و نیکث ین ،با همه لت
  او يل افزاهو رد آن جان ِا بمی

 کندیوان خسان را گول و گمره م

ِ یپ   گام زن  ینر صد اسبه گشت ل
  ؟با ورود یول چون بود حس ِ

  او وسف با همه اخوان ِیبهر 
ک زمان یصحرا  يندش سورَتا ب  

  پدر يا ،هد یک دو روزش مهلتی
   نیبا حافظ يبسپروسف خود ی
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  میکن يهم در مرجها بازه تا ب
  مکه نقلش از برَ ،ن دانمیا :گفت

  د دروغیگوین دلم هرگز نمیا
  د بر فسادب یل قاطعیآن دل

  آن چنان ینشان يدر گذشت از و
  ن عجب نبود که کور افتد به چاهیا
  فهاستیتصر ن قضا را گونه گونیاک

  دل فنش ،هم نداند ،هم بداند
  ل اویم :که يدیا دل گویئگو
  کندین مغفل میزهم ش را یخو

  ن آن بوالعالیگر شود مات اندر ا
  دخرَ ش وایاز صد بال ،ک بالی

  دش مدامیکه رهان یخام شوخ
  عاقبت او پخته و استاد شد

  گشت مست یزالیال از شرابِ
ز اعتقاد سست دشانیر تقلپ  

  چه فن زند ادراکشان !عجب يا
  دین عمارتها رسیابان ایز آن ب
  شوقِ  نتاسم  عدمابان ِیز آن ب
  هین بادیز ر کاروان دکاروان 

ِ ید و گیآ   ما گرو رد وثاق
رد را بر گشادچون پسر چشم خ  

  ن سو روانیز ،نیاجادة شاه است 
  میرویما نشسته م ،ک بنگرین

  مال راس ِ يرینگ یم  یالمبهر 
  سترَه پر يا ،ن بودآپس مسافر 

  کالل یب  کز پردة دل همچنان
  ک مغرسندیرات از یگرنه تصو

  رات مایتصو اسپاه جوق جوق 
جره روندیکنند و میر مها پ  

  چرخ دان فکرها را اختران ِ
  کنُ ثار یا ،کنُ شکر  ،يدیسعد د

  م یحسنن و مین دعوت امیما در ا  
  قم فروزد در دلم درد و سیم

  که ز نور عرش دارد دل فروغ 
  قضا آن را نکرد او اعتداد و ز

  که قضا در فلسفه بود آن زمان 
  راه  ينایافتادن ب ،بو العجب

  شاست یفعل اهللا ما یچشم بندش 
هر آهنش موم گردد بهر آن م  

  باش گو خواهد،هر چه  ،ن شدیچون در ا
  کندیدر عقالش جان معقل م

  باشد ابتال ،آن نباشد مات
  دبر معارجها برَ ،ک هبوطشی

  خام  صد هزاران زشت از خمار
و آزاد شد ،جهانِ  رقِّ ست از ج  

  ست باز ر  قیز خالو ،زیشد مم
ِ یز خاو   دشان ید یدة بید ال
ِ یپ   ؟نشان یبحر ب جزر و مد ش
دیو وزارتها رس یلک و شاهم  
  جوق جوق  ،رسند اندر شهادتیم
  ه یرسد در هر مسا و غاد یم

  تو رو ،ما شد نوبت ،دمیکه رس
  رخت برگردون نهاد زود بابا

  واردان   از آن سو صادران و  وآن
  م ینو يقاصد جا ،ینینب یم

ل آبلکه از بهر غرضها در م  
  ستقبل است روش در م  ر ویکه مس

  ال یل خیرسد خیدم به دم در م
  رسندیمجانب دل  یاپیچون پ

  چشمۀ دل شتابان از ظما يسو
  شوندیدا و پنهان میپ ما ًئدا
  گر آسمان ید اندر چرخ ِ  ریدا

  کن واستغفار ُ صدقه  ،يدینحس د
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  من شاه يا ایب ؟ن رایم ایما که ا
  ماه کن از انوار ُِ روح را تابان 

  بازش رهان  ال و وهم و ظنیاز خ
  یدل  تو خوبِ يتا ز دلدار

  ریز مصر، جانم دست گیعز يا
  رستمان دیدر پ ،ز مصر ویعز يا

  نیبب یخواب یکیدر خالص او 
گزنداز ر هفت گاو الغر پ  

  ناپسند خشکزشت هفت خوشۀ 
  زیعز يا ،برآمد تقحط از مصر

  شه نشان يا ،تو وسفم در حبس ِی
  که بودم مربط او یعرش ياز سو

  مستتم پس فتادم زآن کمال ِ
  میروح را از عرش آرد در حط

  زن ز  اول و آخر هبوط من 
  وسف در عثاری ين زاریبشنو ا

  ؟ا از زنانی ،ناله از اخوان کنم
پژمرده ام يد زآن مثال برگ  

  راو دم لطف و اکرام تیچون بد
چشم ِ من سپند دید کردم پدب  

ش و پسیاز پ  ددافع هر چشم ب  
شها ،تیکوید را چشم نچشم ب  

  رسدیاها میمیبل ز چشمت ک
  دل زده ست باز ِ چشم شه بر چشم ِ

  د از نظریابیتا ز بس همت که 
  يکآن شاهباز معنو  ؟ر چهیش

ِ یشد صف   نید جان در مرج ِ ر باز
  دیپریتو م یپ زک ،دل را باز ِ

  گوش از تو سماع ،و يبو ینیافت بی
  بیغ يره سو یرا چون ده یهر حس
یده يزیبه حس چ ،یالملک مالک  

  جهد کن تا حس تو باال رود

  بزن  یکن و چرخُ قبل طالعم م  
  اه یجان شد س  ب ذنبیزآس  کهزآن

ه و جور ِاز چ ربازش رهان   نس  
ر بر آردپ، رد بر پ یلز آب و گ   

 ریخود در پذ ین زندانیعذر ا

  ست ودر زندان ت  مظلوم وسفی
  ن یحسنحب المیاهللا ان ک ،زود

  خورندیهفت گاو فربهش را م
سچرندیتازه اش را م نبالت  
  زین را مستجیا ،شاه يا ،ن مباشیه
  زنانم وارهان  ن ز دستان ِیه

که اهبطوا ،ندمکمادر ف شهوت  
  حم به زندان ر  یزال از فن ِ

  م یزنان باشد عظ دیالجرم ک
  بدن  هستمچون  ،چونکه بودم روح و

  رحم آر  دلیب عقوبِیا بر آن ی
  ندندم چو آدم از جنان ککه ف

گندم خورده ام  وصل  کز بهشت  
  راو غام تیپ ،سلم وو، و آن سالم 

  دید رسز چشم بیدر سپندم ن
  ست و بس ور خمار تپ يچشمها

  "نعم الدوا"صل کند أمات و مست
  کندیکو مین چشم ِ ،چشم بد را

  بازش سخت با همت شده ست  چشم ِ
ِ ینگ یم   ر نریجز ش  شه رد باز

 یئدش تویهم ص ،ست ووهم شکار ت

   "نیال أُحب اآلفل" ينعره ها
  دیرس یچشم  حدت یب ياز عطا

  آمد مشاع  یرا قسمت یهر حس
  ب یمرگ و شو نبود آن حس را فتور 

  یشه آن حس   کندُ تا که بر حسها 

  تا که کار حس  از آن باال شود
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  شان مطلع شدنیو رفاقت او شب با دزدان و بر احوال ا يغزنوت سلطان محمود یحکا. 90

  فرد ،شه محمود گشتیم یشبک ی
  ؟بو الوفا يا یئک :پس بگفتندش

  شیگروه مکر ک يا :گفت یکیآن 
  فان در سمرید با حریتا بگو

  گروه فن فروش يا :گفت یکیآن 
  د به بانگیگویسگ چه م  که بدانم

  زر پرست  گروه يا :آن دگر گفت
  روانینم اندر قیهر که را شب ب

  تم در بازو استیخاص :کیگفت 
  است ینیتم در بیخاص :کیگفت 

  معادن داد دست الناس ِ سرّ
کاندر آن ،تن بدانم من ز خاك  

  اندازه درج یب ِ کان زر یکیدر 
  خاك را هربو کنم  همچو مجنون 

  یراهنیدانم ز هر پ ،کنمُ بو 
  منید بو از که برَ ،همچو احمد

  ۀ زر استیهمسا ن خاكیکه کدام
  ت در پنجه امینک خاص :کیگفت 

  قصر اگر چه چند باشد بس بلند
  همچو احمد، که کمند انداخت سخت
  همچو احمد که کمند انداخت جانش

  تیکمند انداز ب ياک :گفت حقش
  سند يکا :ز شهادند یپس بپرس

  تمیشم بود خاصیدر ر :گفت
جرمان را چون به جالدان دهندم  

  ش رایچون بجنبانم به رحمت ر
  یئقطب ما تو :قوم گفتندش که

  رون شدندیجمله بهم ب  بعد از آن
  راست دستبزد از  یبانگ یچون سگ

  يوه ایخاك بو کرد آن دگر از ر

  وردقوم دزدان باز خَ یبا گروه  
  ام از شما یکیمن هم  :گفت شه

  ش یخو فرهنگاز فن و د یئبگو نیه
  کاو چه دارد در جبلت از هنر

  ت مرا اندر دو گوش یهست خاص
  دو دانگ  ،يناریز د :قوم گفتندش

  چشم اندر است   ت مرایجمله خاص
  گمان  یب ،او را رروز بشناسم م

  دست  که زنم من نقبها با زور ِ
  است  ینیبو ب  کار من در خاکها
  چه گفته است  یکه رسول آن را پ

  چه دارد او ز کان  ،چند نقد است و
  و آن دگر دخلش بود کمتر ز خرج 

خطا یابم بیرا ب یلیل خاك  
   یو گر آهرمن ،وسفیگر بود 
  من  ینین بیافت ای یبیز آن نص

  صفر و ابتر است   ن خاكیا کدامی
  طول علم   افکنم يکه کمند

 کنگرش در سخت گردانم کمند

 تخت و بخت يکه کمندش برد سو

آسمانش  يرد سوتا کمندش ب  
   "تیمت إِذْ ریما رم" ،آن ز من دان

  ؟ت اندر چه بودیرا خاصو مر ت
  که رهانم مجرمان را از نقم 

  شان رهندیا ،ش منیچون بجنبد ر
  ش رایکنند آن قتل و آن تشو یط

   یئوتروز محنتما  خالص ِ چون
  مون شدندیقصر آن شه م يسو

  د که سلطان با شماست یگویم :گفت
   يوه این هست از وثاق بیاک :گفت
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  کمند استادپس کمند انداخت 
  کرد يگر خاك را چون بوید يجا

  دیزد نقب و در مخزن رس  نقب زن
  زفت يگوهرها  زربفت و  بس زر و

  د منزلگاهشانین دیشه مع
  باز گشت ،شانید از ایش را دزدیخو

  پس روان گشتند سرهنگان مست
  وان آمدندید يدست بسته سو

  شاه ش تختیاستادند پِ چون که 
  ینداختا چشمشب بر هر که آنکه 

  نیا :د و گفتیشاه را بر تخت د
  ش اوستیت در رین خاصیآنکه چند

  الجرم ،عارف شه بود چشمش
  ن شاه بودیا، و هو معکُم  :گفت

  رد شب شه را شناخته بمن ر چشم ِ
ت خود را بخواهم من از اوام  

  عارف دان امان هر دو کونچشم ِ
  ز آن محمد شافع هر داغ بود

  دیمحجوب است ش ا کهیدر شب دن
ح  "از    افتیرمه دو چشمش س "أَ لَم نَشْرَ

  شدک هسرمحق را که  یمیتیمر 
نور او بر دها غالب شودر  

العباد در نظر بودش مقامات  
  زیت زبان و چشم ِ  آلت شاهد

یعگر هزاران مد ر بر زندس  
  ن فن استیان را در حکومت ایقاض

  ده استید يز آن به جا ،شاهد :گفت
  اما با غرض ،ده ستید یمدع

  يخواهد که تو زاهد شو یحق هم
  غرض را ترك کن: دیگو یحق هم

  ده بودین غرضها پردة دیکا
  رمِ و  مند جمله را با طیپس نب

  وار بلندید يتا شدند آن سو  
  ست فردیمخزن شاه خاك :گفت

  دیکش یاز مخزن اسباب یکیهر 
ردند و نهان کردند تفت قوم ب  

  راهشان  ،پناه و ،نام و ،ه ویحل
  وان بگفت آن سر گذشت یروز در د

  را ببست  يدزدهر سرهنگ تا که 
  خود لرزان شدند جان ِ بِیوز نه

  چو ماه  ار شبشان بود آن شاهی
   یشکش بشناخت یب ،يدیروز د

  ن یشب گرد و قر ،بود با ما دوش
  ش اوست یما هم از تفت ن گرفتیا

  بر گشاد از معرفت لب با حشم 
  شنود یرمان مد و سیدیفعل ما م

  ماهش عشق باخت  يجمله شب با رو
  رو  چیکاو نگرداند ز عارف ه

  د هر بهرام عون یابیکه بدو 
  ما زاغ بود  چشم او ،که ز جز حق

  دیزو بودش ام ،ناظر حق بود و
  ل آن بر نتافت ید آنچه جبرئید

گردد او دم ِیتیِ  ر شدبا ر  
  طالب شود را آنچنان مطلوبِ

  نهاد  "شاهد" الجرم نامش خدا 
  زیزش ندارد سر گریکه ز شب خ

  جانب شاهد کند یقاض ،گوش
  روشن است  شان را دو چشم ِیشاهد ا

  ده است ید رّغرض سیدة بیکاو به د
  غرض   دة دل رایپرده باشد د

يشاهد شو  و يگذارتا غرض ب   
 سُخنتا قبول افتد تو را با ما 

  ده بودیچیچون پرده پ ،بر نظر
صم یو  یعمی  اءیاالش حبک  
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  نشاند يد چون نوریدر دلش خورش
  حجاب اسرار را ید او بیپس بد
  یدر چرخ سم ،حق را و ن یدر زم

  شتنیباز کرد از حق دو چشم خو
  ابس حق نوردیباز کرد از رطب و 

  زیعزد آن روح را چشم ِیپس چو د
  شاهد مطلق بود در هر نزاع

  اوست حق عدل است و شاهد آن ِنام ِ
  دل بود در دو سرا  منظر حق

  اش يباز  شاهد رّحق و س عشق ِ
  پس از آن لوالك گفت اندر لقا

  د حاکم بودک و بین قضا بر نیا
  قضا ر ِیم ،ر آن قضایشد اس

  س درخواست کردپعارف از معروف 
  ر و شریر ما تو اندر خیمش يا
  روز و شب "رانا ال نراهی" يا

  ده شدیگزمن از چشمها ب چشم ِ
  یهب ياآن، تو بود معروف فلط

  الساهرةبرب اتمم نورنا 
  دهم يمهجور  روز  ار شب را ی
بتو مرگ است با درد و نکال عد  

  اشده یمکن ناد ،دستتیآن که د
  قیطردر  یمن نکردم الابال

  دیخود او را بع ين مران از رویه
ِ ُ جز تو شد  يرو دید   گلو غل

  ندم رشدینما یم ،باطلند و
ذریکاندر ا ،هه ذرماستن ارض و س  

  کشد تا مستقر ینان را م  معده
  ستهاین کویجذاب بتان ز ،چشم

چشم آمد رنگ کش زانکه حس  
  راز دان يخدا يا ،ن کششهایز

  يمشتر يا ،بر جاذبان یغالب

  نماند يریشش اختر را مقادیپ  
ِ یس   مومن و کفار را ر روح
   یآدم ست پنهان تر ز روح ِین

 آنکه صاحب رفعت آمد در سنن

  مهر کرد "یمنْ أَمرِ رب"روح را 
  زیچ چیپس بر او پنهان نماند ه

  بشکند گفتش خمار هر صداع 
دوست  ن رو چشم ِیعدل است ز شاهد  

  د شاه رایر شاهد آبکه نظر 
  اش  يۀ جمله پرده سازیبود ما

  ما شاهدباز ِ ، در شب معراج
  ؟شود یبر قضا شاهد نه حاکم م

   یمرتض ز ِیچشم ت يشاد باش ا
  ب ما تو اندر گرم و سردیرق يکا

  خبر یاز اشارتهات دلمان ب
یما شده د چشم بندسبب  د  

  ده شدیدر شب آفتابم د تا که
  اتمامه  یف  کمال البر ،پس

  قاهره الو انجنا من مفضحات 
  مده  يدور ،ده رایقربت د جان ِ

ان ک يعدخاصه بد بو عد الوصال ب  
  ده اش یآب زن بر سبزة بال

   قیشف يا ،یتو مکن هم الابال
  دیدبتو  يک بار رویآنکه او 

   باطلُ  اهللا يء ما سو یکل ش
  شدک یباطالن را م ،باطلزانکه 
  کهرباست  کاه و چومه ،خود را جنس ِ

  جگر تفَ  کشد مر آب رایم
  ستهایان از گلستان بویجو ،مغز

  وش خَ يکشد بوها یم ینیمغز و ب
  ه امان لطف خودمان د به جذبِ تو 
   يار درماندگان را واخر  دیشا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



115 

 

  به ابر  چون تشنه ،ه آوردارو به ش
  او او بود آن ِ چون لسان و جان ِ

  نیط م چون جان بندیما گشت :گفت
ریشه مکتوم س يا ،آن شد وقت  

  ت خود را نمودیخاص یکیهر 
  ما را ببست گردن ِ  آن هنرها

  "دنا حبل مسدیج یف"آن هنر 
  آن خوش حواس تیجز همان خاص

  راه بود جمله غول ِ آن هنرها 
  روز بار ياز ومد آشاه را شرم 

وداد آگاه از شاه  و آن سگ  
  کو بودیت در گوش هم نیخاص

  چون پاسبان  دار است شبیسگ چو ب
  د ننگ داشتین ز بد نامان نبایه

  د نام شدک بار خود بیهر که او 
  ه تابش کنندیکه س  بسا زر يا

  برَد در سرّ ما یچون پ یهر کس
  

  بدر او چو قدر آنکه بود اندر شبِ  
  گستاخ گود او با او بو آن ِ
  ن یدروز ِ در  یئجان تو آفتابِ

  ریبه خ یبجنبان یشیکز کرم ر
فزود ید بختآن هنرها جمله ب  

  ست م و پیسر نگون سار  ز آن مناصب
  ددن فن ها میست زیردن نم روز ِ

او سلطان شناس  د چشم ِکه به شب ب  
  ه آگاه بوداو ز شاک یر چشمیغ

  بودش نظار  شه يبر رو که به شب 
  د نهادیلقب با کهفش  سگ خود

  ر آگه شودیکاو به بانگ سگ ز ش
  شهان  ز ِیخبر نبود ز شبخ یب

 د گماشتیهوش بر اسرارشان با

  ست و خام شدد نام جیخود نبا
 من ز تاراج و گزندیتا شود ا

  ایما ب يباز کن دو چشم و سو
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  ختن بر درختیگر

  گوهر از بحر آورد ،یآب گاو ِ
  آب گاو ِ ،نور گوهر در شعاع
  عنبر است یگاو آب هندکز آن ف

او نور جالل هر که باشد قوت  
  فلناستش  یهر که چون زنبور وح

  چرد در نور گوهر آن بقریم
  اهیس نهد لجم ِ ربر د يتاجر

  تاجر بر درخت زد مردیپس گر
  رد مرجبار آن گاو تازد گ چند

  نر د گردد گاو ِیچون از او نوم
ِ ند فویلجم ب   شاهوار رد ق

  ن کور و کر استیاز متن ط  سیکآن بل

  چردیگردش م  بنهد اندر مرج و  
  چرد از سنبل و سوسن شتاب یم

  لوفر است یش نرگس و نیکه غذا
  ؟حر حاللد از لبش سیچون نزا

؟ر عسلچون نباشد خانۀ او پ  

  ناگهان گردد ز گوهر دورتر
  مرج و سبزه گاه   کیتا شود تار

  سخت   ان مرد را با شاخیجو  گاو
  کند آن خصم را در شاخ درج ُ تا 

  گهرد د آنجا که نهاده بیآ
  س واریزد او ابلیگرن بیپس ز ط

  ؟ل گوهر استداند که در گ یگاو ک
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ُطوا افکند جان را در حض   ضیاهبِ
  مقالن یهار از انیقان زیرف يا

ُطوا افکند جان را در بدن   اهبِ
  ین  گاو کن یول ،تاجرش داند

ستیکاندر دل او گوهر یلهر گ  
یلو آن گ  افتین يحق نورِ  کز رش  

  

  ض یمح آناز نمازش کرد محروم   
  ض الرجال یح ياتقوا ان الهو

تا به گل پنهان بود دعدن  ر  
   ین  ل کاوهر گ  دل دانند و اهل ِ

  ست یگرین دیگوهرش غماز ط
  ر بر نتافتد رپ يصحبت گلها

   

  
  
  
  
  
  

  راو ربودن زاغ موش و چغز چغز  ورجوع به قصۀ موش . 92
  ما موش ِ ،ان نداردین سخن پایا

  کشد یرشته م  آن سرشتۀ عشق
  دم به دم  تند بر رشتۀ دل یم

  شد دل و جان در شهود يهمچو تار
  ن آمد ناگهانیغراب البُ  نوچ

  بر آمد بر هوا موش از غرابچون 
  چغز هم ،زاغ و موش در منقار ِ

  دیزاغ از مکر و ک :گفتند یخلق م
  ؟چون شد اندر آب و چونش در ربود

  یآن کس ين سزایا :گفتیمچغز 
  فغان يا ،ار ناجنسیفغان از  يا

  وبیر عپ عقل را افغان ز نفس ِ
  نیقیت یجنس :گفتش کهیعقل م

  مگون یا  ن مشو صورت پرست ویه
  صورت آمد چون جماد و چون حجر

  یتن چو دانۀ گندم ،جان چو مور و
  مرتهن مور داند کآن حبوبِ

  گرفت از راه جو يمور یکیآن 
  یول ،تازد یگندم نم يجو سو

  تابع است گندم  يرفتن جو سو
  ؟جو يگندم چرا شد سو :تو مگو

  اهیمور اسود بر سر لبد س
  کو نگرین :د چشم رایعقل گو

  اصحاب کلب يآمد سون سبب یز

  ما جو بر گوش ِ يهست بر لبها  
  شدبا ر چغز  وصل ِ دیبر ام

  سر رشته به دست آورده ام   که
  نمود یئتا سر رشته به من رو

ردش ز آن مکان در شکار موش و ب  
  ز از قعر آب یمنسحب شد چغز ن

  پا در رتم  ،ختهیدر هوا آو
  ؟دیرا چگونه کرد ص یچغز آب

  ؟شکار زاغ بود یک  یآب چغز ِ
   یخس آبان شود جفت یکاو چو ب

ِ یهمنش   مهان  يا ،دیئک جوین ن
  خوب  يبر رو  يدبِ  ینیهمچو ب

  ن یو طماء  از  ین ،ستیاز ره معن
به صورت در مجو ت یجنسِ  رّس  
  ت خبریست جامد را ز جنسین
   یش هر دمیکشاند سو به سو یم

  ل و جنس من خواهد شدن یمستح
  بگرفت و دو یگر گندمیمور د

   یبل ،دیآ یمور م يمور سو
  به جنسش راجع است  اون کیمور را ب

  بر گرو ین ،چشم را بر خصم نه
  راه  ش ِیدا پیدانه پ ،مور پنهان

  دانه بر یرود ب یدانه هرگز ک
  مور قلب  ،هست صورتها حبوب و
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  چرخ پاکان ِ يسو یسیز آن شود ع
  دا و آن فرخش نهانین قفس پیا
  ریکه عقل استش ام یخنک چشم يا

  دیاز عقل آور  زشت و نغز فرق ِ
  نمد ءچشم غره شد به خضرا

  نیکام ب آفت مرغ است چشم ِ
  افتید که عقلش درنگر بید دام ِ

  شناخت یجنس و ناجنس از خرد دان
  و لک یت به صورت لیست جنسین

  حصار یلین نیدش فوق ایبر کش
  

  ک جنس فرخ ی ،د قفسها مختلفب  
  ؟قفس باشد روان یک ،قفس کش یب

  رین باشد و حبر و قریعاقبت ب
  دیه گفت و سپیس هک یز چشم ین

  ماش زن ِ  بر محک :دیعقل گو
  ن یدام بِ  عقلمخلص مرغ است 

  ز آن شتافت   ن سوین بدیب بیغا یوح
  د زود تاخت یصورتها نشا يسو
  ملک  آمد در بشر جنس ِ یسیع

  چو چغزش زاغ وار یگردون مرغ ِ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ش فرزندان و باز یان خود و بعد از آن به شهر آمدن پیدر م یمدترا عبدالغوث ان یپربردن . 93
  شانیاو با ا یو همدل یت معنیان رفتن به حکم جنسیش پریپ
  يرهم جنس پ  بود عبد الغوث

  بگذشت و زو نامد خبر یمدت
  دگر يشد زنش را نسل از شو

  یا ره زنی  که مر او را گرگ زد
  اشغال مستِ جمله فرزندانش در 

هیهم عار ، آننه سال آمدُ  بعد  
  د و بازیفرزند و زن را د یک مهی
  شیفرزندان خو مهمان ِ یهک می
انش چنانیپر یهم جنسرد ب  

  جنت آمدست جنس ِ  یچون بهشت
  ؟فرمود جود و محمده ینب ین
مهر خوانهرها را جمله جنس م  
  آورد یابالُ  ال ،یابالُ  ال

  س از نجومیت در ادریبود جنس
  ار اوی  در مغارب ،در مشارق

چونکه آورد او قدوم  بتیغ بعد  
  ش او استارگان خوش صف زدهیپ

  نجوم آنچنان که خلق آواز ِ
  نیده تا زمیت کشیجذب جنس

  ينه سال در پنهان پرُ ،يرچون پ   
 د هم زن هم پسریزو طمع ببر

  مانش ز مرگش در سمریتیو آن 
   یا مکمنی ،یها فتاد اندر چی

  دست ب ییکه بابا يخود نگفتند
  ه یباز شد متوار ،دایگشت پ

 دش باز  رازیگشت پنهان، کس ند

  ش یدش رنگ بیز آن پس کس ند  بود و
سنان  زخم ِ  د روح رایباکه ر  

  رست زدان پی ت شود یهم ز جنس
  ا آمده یبه دن جنت دان  شاخ ِ

  قهرها را جمله جنس قهر دان 
  ددر خرَشان یجنسند اهمزانکه 

  د در قدوم زحل بُ هشت سال او با 
  آثار او ث و محرم ِیهم حد
  نجوم  گفت او درس ِین میدر زم

  اختران در درس او حاضر شده 
  دند از خصوص و از عموم یشن یم

  ن یبش او کرده میاختران را پ
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  ودنام خود و احوال خَ یکیهر 
  نظر نوع ِ یکی ؟تیست جنسیچ

  نهان يآن نظر که کرد حق در و
  نظر ؟کشد تن را یهر طرف چه م

  زن نهد يندر مرد خوا چوحق 
  ينر يچون نهد در زن خدا خو
لیجبرئ چون نهد در تو صفات  

  در هوا  دهیبنهاده د ،منتظر
  يخر يچون نهد در تو صفتها

  خوار   امد موشیصورت ن یاز پ
  رستو خائن و ظلمت پ يطعمه جو

  موش ياشهب را چو باشد خو باز ِ
  پسر يا ،آن هاروت و ماروت يخو

  در فتادند از لَنَحنُ الصافون
  محفوظ از نظرشان دور شد لوح ِ

ر همان وس، کل همانیه ،ر همانپ  
  نیبا خوش خو نش ،وخو باش  یدر پ
خاك ابد شرفیهم  هردگور از م  
  پاك جسم ِِ  یگیاز همسا  خاك

  گو "ارثم الدُ الجار "پس تو هم 
  شودیجان م رتیهم س توخاك 

  خاك وار  در گور خفته  بسا يا
  ه مندیخاکش سا ،ده او ووه بیسا
  

  دصر ش او شرح ِیباز گفته پ  
  ه در همدگرابند ریکه بدان 

  آن  جنس ِ يتو گرد ،چون نهد در تو
  با خبر ؟کشاند هخبر را ک یب

  دهدین مکواو مخنث گردد و 
   يسعتر  طالب زن گردد آن زن

  ل یسب یئر هوا جود یهمچو فرخ
 عاشق بر سما ،گانهین بیاز زم

د  ت گر هسترَصد پيرر آخور پ   
  خوار شد زبون موش ِ یثیاز خب
  ست دوشاب م جوز  وازر و یاز پن
موشان باشد و عار وحوش  ننگ  

  بشر يچون بگشت و دادشان خو
در چر نگون ه بابل ببسته س  
  ساحر و مسحور شد شان یا لوح ِ

  هان م یبر عرش و فرعون یئموس
  ن یروغن ببگل و  يریخو پذ

  و کف  يتا نهد بر گور او دل رو
  چون مشرف آمد و اقبال ناك 

  دلدار جو  روب  يدار یگر دل
  شودیزان میعز سرمۀ چشم ِ

  تشارببه نفع و ا زندهبه ز صد 
  اند يۀ ویصد هزاران زنده در سا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

از بود خبر یبفه و یوظ دیوامها کرده بود بر ام کهز یاز محتسب تبر دارفه یداستان مرد وظ. 94
  تیب .گزارده شد یمحتسب متوفشد اال از  یچکس واخ گزارده نمیو از هوفات او، 

  اءیاالحت یت میانما الم      تیس من مات فاستراح بمیل
  اریز اطراف د ،شیدرو یکیآن 

د از زر مگرنه هزارش وام ب  
  بحر آمده یکید او ومحتسب ب

  ياو شد يگدا  يحاتم ار بود
  زالل يتشنه را بحر يگر بداد

  دار وام ز آمد یجانب تبر  
  ن عمریبدر الد ز یبود در تبر
  حاتم کده  یکیش یهر سر مو

   ياو شد يپا خاك ،يسر نهاد
  ز آن نوال  يدر کرم شرمنده بود
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  یرا مشرق يه اذر يور بکرد
  بیامد آن غریب د او یبر ام

  ب آموختهیبا درش بود آن غر
  او وام کرد  میآن کر یهم به پشت

  و وام جوبود گشته  یابالُ  ال
  او شاد کام ،شوام داران رو ترُ

  عرب دیگرم شد پشتش ز خورش
  وند سحابیکه دارد عهد و پجو  

  خدا از دست واقف  ساحران ِ
  شتر پیش او راکه هست  یروبه

  

   یقیآن در همتش ناال يبود  
  ب یش و نسیخو يدبان را بیکاو غر

  ش توخته یاز عطا  حد یب وام ِ
  مرد  که به بخششهاش واثق بود

ِ یبر ام   او اکرام ِ د قلزم
  گل خندان از آن روض الکرام ُ همچو 

  ؟چه غم استش از سبال بو لهب
  ؟انش آبیز سقا دیغ آیدر یک
  ؟دست و پا  ن دست و پا راینهند ا یک

شتبشکند کلۀ پلنگان را به م  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در ر یبا وزلک آن قلعه م به گرفتن قلعه و مشورت کردن ِ یاهللا عنه به تنهائ یرضآمدن جعفر . 95
ت ید است و از حق جمعیمو اوم کن که یتسل يملک را به ور که زنهار یو گفتن وز ،دفع او

  شیخو م دارد در جان ِیعظ
  يقلعه ا يچونکه جعفر رفت سو

  ک سواره تاخت تا قلعه به کری
  د به جنگیش آیکس را که پ یزهره ن

  ریوز يآورد آن ملک سو يرو
  ر و فنمک یئآنکه ترك گو :گفت
  ست فردیمردکه او  یآخر ن :گفت

قلعه را بنگر نکو ،گشاچشم ب  
  است یآنچنان محکم پ ،نیز بر سر ِ

  تاختند یئچند کس همچون فدا
  ندکفیم يرا او به گرز یکیهر 

  یتیحق جمع داده بودش صنع ِ
  آن قباد يد رویچون د  من چشم ِ

  ستیکید ار یخورش ،ار ویاختران بس
  ش آرند سریگر هزاران موش پ

  فالن يا ،ند موشانیش آیبه پ گر
  فشار در ت به صورتیهست جمع

  جسم ياریت ز بسیست جمعین
یتیجمع يددر دل موش ار ب  

   يش جرعه انگام خنزد گقلعه   
  تا در قلعه ببستند از حذر

  ؟را چه زهره با نهنگ یاهل کشت
  ریمش يا ؟ن وقتیکه چه چاره ست اندر

  ر و کفن یبه شمش یئش او آیپ
  ردم يمنگر خوار در فرد :گفت

  ش اویماب است لرزان پیهمچو س
  است  يبا و یو غرب یشرق  ایئگو
  ش او انداختندیشتن را پیخو

  سمند سر نگون سار اندر اقدام ِ
   یک تنه بر امتیزد  یکه هم

  کثرت اعداد از چشمم فتاد
  ست یندکشان میا ادیش او بنیپ

  حذر ین ،ترس باشد یگربه را ن
  جانشان  ت درون ِیست جمعین

  ن از کردگاریه ،خواه یجمع معن
  چو اسم  ،م دانئجسم را بر باد قا

   یتیچند موش از حم یجمع گشت
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  يش را بر گربه ایخو يبر زدند
  يحمله ا یئچون فدا يبر زدند

  از ضراب يچشمش بکند یکیآن 
  پهلواش يدگر سوراخ کرد و آن

  موش ت ندارد جان ِیک جمعیل
موشان صد هزار گر بود اعداد  

  ؟چه غم قصاب راه انبگلۀ از 
ک است ک الْملْ ت دهدیجمع ،مال  

  شان بسازد ترت و مرتیدر زمان
  ریه شاخ و دلد صد هزاران گور ِ
ک است ک الْملْ بدهد ملک حسن ،مال  

ياختر بنهد شعاع ِ یخدر ر  
  ودخَ نور ِ  گرید يبنهد اندر رو

  ردند نورز حق ب یوسف و موسی
  ختهیانگ یبارق یموس يرو

  بصر يدرش آنچنان بُِینور رو
  تا توبره  او ز حق درخواسته

  نیمت ساز هیاز گل :گفت ،توبره
  افته ستی ينور صبر بر  کآن کسا
  واننخواهد شد ص ،ن خرقهیجز چن
ِ یش آیار پ  کوه قاف   دس د بهر

  رجال ابدان ِ از کمال قدرت 
  يآنچه طورش بر نتابد ذره ا

  ایک يآنچه طورش برنتابد، ا
  نور يجا یجاجز ةِگشت مشکا

  جاجدلشان ز ،دان ةجسمشان مشکا
  ن نور آمدهیا ران ِینورشان ح

  لسر ت کرد آن ختم ِین حکایز
  دم در افالك و خالینگنج :که

  فیدم چو ضیدر دل مومن بگنج
  فوق و تحت ،آن دل یتا به دالل

  من یخوب نیا ،نهیئن آیچن یب

 يحربه ا يزدند يبر و یکیهر   

   يهله ام یش را بر گربۀ بیخو
  هم بناب  يدیو آن دگر گوشش در

  رون شواش یب ياز جماعت گم شد
  هوش  ،به بانگ گربه ،بجهد از جانش

  ارنزگربۀ  یکیاز خشک گردد 
یهانب ؟ش چه بندد خواب راه  
  گوران جهد تا بر گلۀ ِ ،ر رایش

 ارد گفتنش از راه پرتیکس ن

  ریش صول ِ ش ِیچون عدم باشند پ
  د چون ماء مزن تا بو ،را یوسفی

   يدختر غالم ِ یکه شود شاه
  دک و بیم شب هر نیند نیکه بب

  رخسار و در ذات الصدورد و یدر 
  خته یاو توبره آو  ش رویپ

  رگ مار چشم از دو   دکه زمرّ
  را ساتره  يگردد آن نور قو

  ن یام آمد  یعارفکآن لباس ِ
  تارش تافته ست پود و ر بجان  نور ِ
  آن  ر ِیما را بر نتابد غ نور ِ

طور همچو کوه  نورش بر ددر  
  چون احتمال یافت اندر نور بی

   يقدرتش جا سازد از قاروره ا
 ساخت جا یاندر زجاج يذره ا

  قاف و طور ش د ز نوردر یکه هم
  ن سراج یا تافته بر عرش و افالك 

  شده  یفان ین ضحیچون ستاره ز
  زل یزال و لم یال  کیاز مل

  با عال در عقول و در نفوس ِ
  ف یز ک یب ،چگونه یب ،ز چون و یب
  خت تها و یابد از من پادشاهی

  ن زم همن و یزم همبر نتابد 
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  میم تاختاسب ترح  بر دو کون
  رسپنجاه ع  نهین آیز یهر دم
  تبافرده شش پیخو کز لبس ِ ،نآحاصل 
یپرده ز غ يدگر ب ِ   او ر لبس

  يوارها نافذ شدین دیز آهن
  یگشته بود آن توبره صاحب تف

  گشته بود آن توبره ستار نور
  سوخته ن ِیز آن شود آتش ره

  رشاد عشق آن نور ِ يهوا در
دیک چشم و بدیست اوال بر ب  

  آن دگر ،بعد از آن صبرش نماند و
  نان دهد همچنان مرد مجاهد 

  يچشم عبهر :که گفتش یپس زن
  خورم که صد هزاریحسرت م :گفت

  ران شدستیه وچشمم ز م روزن ِ
  رانه امین ویکا  گذارد گنج یک

  ن و دو چشمش باز دادید ایحق شن
  ن نور زو پنهان نشدیاز نظر ا

  عبور وقت یوسفی يرو نور ِ
  درون خانه در يپس بگفتند

  شعاع يدندیوار دیزانکه بر د
  چه ست آن طرفیرا کش در يخانه ا

  کنُ وسف باز ی يچه سوین دریه
  چه کردن استیآن در ،يعشق ورز

  معشوقه نگر يپس هماره رو
  ش رایکن در اندرونها خوُ راه 

  کنُ پوست  يدوا ،يا داریمیک
  یسبا ریبدان ز ،بایز يچون شد

  شنم  پرورش مر باغ جانها را
  دون دهد جهان ِ همه ملک ین

بر سر محق  جمالش داد لک  
ملکت دیزندان کش يسنش سوح  

  م یبر ساخت ينه ایئض آیبس عر  
  رس شرحش مپ یول ،نهییبشنو آ
ت فاکش یقمر را م او که نفوذ  
  دو تو  کوه يدر بو  یپاره گشت

  ي؟حق چه فن زد با نور ِ  توبره
   یخرقۀ عارف  بود وقت شور

 ک با حضوریزآنکه بود از خرقۀ 

  ش آموخته یکاوست با آتش ز پ
  باد داد  دهیهر دو د ،خود صفورا

  دیرآن چشمش پ  او و يرو نور ِ
  آن قمر بر گشاد و کرد خرج ِ

  جان دهد ،طاعت چون بر او زد نور ِ
  ؟يخور یز دستت رفت حسرت م چون

  کردم نثار یتا هم  يده بودید
  ران نشست یه چون گنج در وم ،کیل
  ؟و خانه ام وثاقاد آرد از ی
 را ز نورش ساز داد ید موسید

 ران نشدیبد، ونۀ خاص یاز خز

  در شباك هر قصور يفتاددر
  گذر درران ین سو به سیوسف است ای

  بقاع  اصحابِ شیفهم کردند
  ف شرَن یاوسف یران یدارد از س

  کن ُ آغاز  يوز شکافش فرجه ا
  روشن است  دهید  کز جمال دوست

  رسپ يبشنو ا ،ستون به دست تیا
  ش رایاند ریغ کن ادراكدور ُ

  کن ُ ن صناعت دوست یدشمنان را ز
   یکسَ یرهاند روح را از ب اوک

  مش د زنده کرده مردة غم را 
؟گوناگون دهد صد هزاران ملک  

میب ،ریتعب لکت ق درس و سب  
مدیوان کشیک يعلمش سو لکت  
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  شه غالم او شد از علم و هنر
  

  ملک علم از ملک سن استوده ترح  
    

  از فوت محتسب یو آگاه زیو آمدن به تبر دارواممرد ت یرجوع به حکا. 96
ِ یممتحن از ب بِیآن غر   وام م
  گلستانُ  يز و کویتبر يشد سو

  یز سنیتبر  ز دار الملکرو
  جانش خندان شد از آن روضۀ رجال

  یناقت یانخ ل يا حادی :گفت
  طاب االمور یا تاقتی یابرک

  اضیحول الر یناقتا ی یاسرح
  گشا ز اشترانبار ب ،ساربانا

  ز راین پالیاست ا یفردوسِ  فرّ
  ز جانیروح انگ موج ِ یهر زمان

  بیمحتسب جست آن غر چون وثاق ِ
  ا نقل کردیدن ر از دار ِیاو پر

  عرش يسو یعرشرفت آن طاوس ِ
  خلق بود ه اش گر چه پناه ِیسا

  ریرن ساحل پیاز ا یراند او کشت
  هوش اوفتاد یب ،رد وزد م ينعره ا

  ش زدندیپس گالب و آب بر رو
  ش بود و بعد از آنیخو یتا به شب ب

  

  آن دار السالم  يدر ره آمد سو  
  ل ستان دش فراز گیخفته ام

   یبر روشن یدش روشنیبر ام
  ال یخمصر  وسفی م ِیاز نس

   یو طارت فاقت يجاء اسعاد
  زا مناجات الصدوریتبر انّ

  زا لنا نعم المفاض یان تبر
  گلستان ُ  يز است و کویشهر تبر

  ز راین تبریست ایشعشعۀ عرش
  ان یزیعرش بر تبر از فراز ِ

  ب یبگذشت آن حب :خلق گفتندش که
  زرد يمرد و زن از واقعۀ او رو

  عرش  يبو د از هاتفانش یچون رس
  زود زود   د آفتابشیردنو در 

  رین غمخانه سیگشته بود آن خواجه ز
  جان بداد یز در پیا او نیئگو

  ان شدندیهمرهان بر حالتش گر
  جان  بِیرده باز گشت از غم مین

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، ثُم نمودنکردن و انابت  خالق ياد نعمتهایمخلوق و ب از اعتماد بر یکردن آن غراستغفار . 97
یالَّذ هِم لُونَینَ کَفَرُوا بِرَبد ع  

  کردگار يا :چون به هوش آمد بگفت
  و جود گر چه خواجه بس سخاوت کرد

  در خرَتو سر پ ،د ویکله بخشُ او 
  زر شمار تو دست ،او زرم داد و

  ریتو چشم قر ،خواجه شمعم داد و
  اتیتو عمر و ح ،فه داد ویاو وظ

  نیتو چرخ و زم ،او وثاقم داد و
  ملک، هم از تو داد ياو داد، اآنچه 

  دواریبودم به خلق ام ،مجرمم  
  تو نبود يعطا چ آن کفویه

  تو باال و قد ،د ویاو قبا بخش
  سوار تو عقل ِ ،او ستورم داد و

  رینقلم داد و تو طعمه پذُ خواجه 
  بات یوعدة تو ط ،وعده اش زر

  ن یرهدر وثاقت او و صد چون او 
 تو راد يکه دل و دست ورا کرد
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  دینافر او زر ،ستوت زر از آن ِ
  شیآن سخا و رحم هم تو داد

  یدهیم، همه تو میگویمن چه م
  مر او را قبلۀ خود ساختم ،من

  نید ان ِیکآن د ،میما کجا بود
  دیکرد از عدم گردون پد یچون هم

  ساخت او مصباحهایز اختران م
  پنهان و فاش  ادهایبسا بن يا

  اوصاف علوست اسطرالبُِ آدم 
  اوست عکس ِ ،دینمایم يهر چه در و

  عنکبوتبر سطرالبش نقوش ِ
  روح دیز خورشاب و یغتا ز چرخ ِ

رشاد ن سطرالبِیا عنکبوت  
  نیا م ِیا را داد حق تنجیانب

ن قرونیا فتادند ایه دندر چ  
  دیرون ندید و از بیعکس در چه د

  چه در چاهت نمود هراز برون دان 
فالن يکا ،ش از رهیرد خرگوشب  

  بکش ين از ویک و در رو اندر چاه
  آن مقلد سخرة خرگوش شد

  ستیآب ن داد ن نقش یاو نگفت ا
  یکش یم ینیچو ک  تو هم از دشمن

  حق است آن عداوت اندر او عکس ِ
ِ عکز  يگنه در وُ و آن    ستورم تج س
  ت نمودیرو آن زشتت اندر خلق ِ

  حسن يا ،يدیش دیخو چونکه قبح ِ
  یزند بر آب استارة سنیم

  ن ستارة نحس در آب آمده ستیکا
  بر سرش يزیال بریاستاز خاك 

  ب راندیغ يسوپنهان گشت و   عکس
  آن ستارة نحس هست اندر سما

  بست يسو یب يد دل سویبلکه با

  دینانش از تو رس ،ستوت نان از آن ِ  
  ش یشاد يفزودیکز سخاوت م

 ی؟نهیم یک یبار ِ منت بر کس

  تم نشناخقبله ساز اصل را 
  ؟نیو ط ماءد اندر یکاریعقل م

  دیگستریخاك را م ن بساطیو
  قفل با مفتاحها ،عیو ز طبا

  ن فراش ین سقف کرد و ایمضمر ا
یآ آدم مظهر ِ وصفاوست  ات  

  جوست  اندر آبِ  ماه همچو عکس ِ
  ازل دارد ثبوت  اوصاف بهر ِ

  شروح  باد یعنکبوتش درس گو
  عام اوفتاد منجم در کف یب
  ن یب بیغ  دیببا یب را چشمیغ

  ه درون ک چید هر یعکس خود را د
 دیر گول اندر چه دویهمچو ش

  ه شد فرودکه در چ يریور نه آن ش
ان یژ ر ِیچاه است آن ش در تگ  

  سر برکنش  ،يچون از او غالبتر
  ر جوش شدشتن پیخو ال ِیز خو
  ست یآن قالب ن  بِین بجز تقلیا
   یشش غلط در هر شش زبون ِ يا

آنجا مشتق است  قهر  کز صفات  
  شست ُ ش یخو د آن خو را ز طبع ِیبا
  نه بودییرا او صفحۀ آو ت مر

  نه مزن یئبر آ ،نهیئاندر آ
   یزنیخاك تو بر عکس اختر م

  ر دست یما را ز سعد مرتا کند 
  ز شبهه اخترش  يچون که پندار

که آن اختر نماند يردتو گمان ب  
  دش کردن دوایهم بدان سو با

  ست یسو آننحس  عکس ِ ،ن سوینحس ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



124 

 

  داد حق شناس و بخششش  داد
گیخسان افزون ز ر گر بود داد  

  ؟د در نظریآخر چند پا ،عکس
  ازین حق چو بخشش کرد بر اهل ِ

  هین شد نعمت و منعم علیخالد
زد چو جانیبا تو در آم  حق داد  
  نان و آب ير نماند اشتهاگ

  يحق در الغر ،گر رفت یفربه
دهدیاز بو م را قوت  يرچون پ  

  ؟سند آنز يجان چه باشد که تو ساز
  جان مخواه  عشق خواه و اتیزو ح

  صاف و زالل ،خلق را چون آب دان
  علمشان و عدلشان و لطفشان

  بد آن خالق رایز یپادشاه
  حق یپادشاهان مظهر شاه

  ستین قرن نویقرنها بگذشت و ا
  فضل آن فضل هم ،عدل آن عدل است و

  همام يا ،قرنها بر قرنها رفت
  ن جو چند باریآب مبدل شد در ا

  ست بر آب روانیش نیپس بنا
  ستیمعنو ن صفتها چون نجوم ِیا

  او ینۀ خوبیان آیخوب رو
  و خال ن خدیهم به اصل خود رود ا

  جوست رات عکس آبِیجمله تصو
  ن حولیزگذار ب :باز عقلش گفت

  ؟از قصور یر گفتیخواجه را چون غ
  ریدر گذشته ست از اث اوخواجه را ک

  نیس لعیخواجه را از چشم ابل
ِ یمب ،نیخواجه را جان ب   گران ن جسم

  مخوان "رشب پ"د را یهمره خورش
  ستین عکس نیا و، عکسها را ماند

  جامد نماندخ ید و ید یآفتاب

  آن داد است اندر پنج و شش  عکس ِ  
  گ یرده روآن بماند م يریتو بم
  کژ نگر يا ،کنُ شه یپ ینیاصل ب

  دراز دشان عمر ِیبا عطا بخش
  ه یالموتاست فاجتازوا إل ییمح

  تو آن   و یآن تو باش  آنچنان که
  مستطاب  قوت ن دو یا یبدهدت ب

   يپنهانت بخشد آن سر یفربه
هر مدهدیجان او م لک را قوت  

  کندیزنده ت م  شیحق به عشق خو
  نان مخواه   تو از او آن رزق خواه و

  ذو الجالل  تابان صفات  اواندر 
  روان  چون ستارة چرخ در آبِ

 پادشاهان جملگان عاجز ورا

  حق  یآگاه رآتم  فاضالن
  ست یآب آن آب نو، ماه آن ماه است 

  ک مستبدل شد آن قرن و امم یل
  بر دوام  برقرار و   ین معانیو

  عکس ماه و عکس اختر برقرار
  بلکه بر اقطار عرض آسمان 

  ست یمستو یدان که بر چرخ معان
  او یشان عکس مطلوبیا عشق ِ

  ؟الیماند خ یما در آب کئدا
  خود جمله اوست  ،خود چشم ِ یچون بمال

  خل  دوشاب است  ،دوشاب است و خلّ
  وریغ از شاه  احول يا شرم دار 
  ریمگ یکین موشان تاریجنس ا
  ن ینسبت مکن او را به ط ،منگر و
  نش استخوان یمب ،ن او رایمغز ب

  ساجد مدان  ،آنکه او مسجود شد
  ست ین بنمود خودعکس  در مثال ِ

  روغن کنجد نماند ،روغن گل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



125 

 

حق بدل گشته اند ابدال ِچون م  
  ؟چون بود ،دو، تیقبلۀ وحدان

  ب مردیس د عکس ِین جو دیچون در ا
  ؟الیباشد خ یک ،دیآنچه در جو د
  ست عکسین و، نیعکسها را ماند ا

  کم و صمکآن ب ،ن مکنجا ،ن ویتن مب
  ستداحمد ب "تیت إِذ رمیرمما "

  د از انس و جانیحق مر او را بر گز
  حق کردن است خدمت ،خدمت او

  درخشان از خود است ،ن روزنیخاصه ا
  ید زد بر روزنیهم از آن خورش

  ین روزن رهیان شمس و ایدر م
  د چرخ پوشیبر آ يتا اگر ابر

  ن هوا و شش جهتیا ر راهیغ
  حقح یتسب ،ح اویمدحت و تسب

  لختَ لخت َ  ن سبد خوشید زیب رویس
  ب خوانیس ن سبد را تو درختیا

  ربارو د از درختیآنچه رو
نیبخت ب پس سبد را تو درخت  

  مهربان يا ،نان چو اطالق آورد
خاك چون چشم روشن کرد و جان  هر  

  ن تابد شروقین زمیا يچون ز رو
  چشم شوخ يا ،هستش مخوان ،شد فنا

  ؟تابد هالل یک ،دین خورشیش ایپ
  غالب است آن کردگار ،طالب است و

  دو مخوان ،دو مدان و ،و يدو مگو
  نیخواجه آفر خواجه هم در نور ِ

  ن خواجه رایز حق ا ینیچون جدا ب
  نیکن ز طُ ن گذاره یدل را ه چشم ِ

  از هر دو طرف يماند ،يدیچون دو د
  

  بر گردان ورق  ،از خلق ستندین  
  ؟ک چون شودیمسجود مال ،خاك

  ب کردیر سپ آن  دیدامنش را د
  صد جوال   ردنش پیچونکه شد از د

 ست عکسیدر مثال عکس ِ حق، معن

  هم ئلَما جا  کَذبوا بِالْحقِّ 
  ست دن خالق شدید ،دن اوید

 نش خواند از آنیرحمۀ للعالم

  ن روزن است یا دن ِید ،دنیروز د
  عۀ آفتاب و فرقد است یذر ین
   ین  معهود يک از راه و سویل

   یآگهآن نشد ز را روزنو هست 
  ن روزن بود نورش به جوش یاندر ا
  مألفت   روزن و خور ان ِیدر م

  ن طبق یا ن ِید ز عیرویوه میم
  نامش درخت  یب نبود گر نهیع
  ره آمد نهان  ،هر دو ان ِیم زک
  از ثمر د همان نوع ین سبد رویز
  ن ینش ین سبد خوش میۀ ایر سایز

  محموده خوان  ؟شیخوانینان چرا م
ره را خاك ن و سرمه دان یرمه بس  

  ؟وقیمن چرا باال کنم رو در ع
  ؟ماند کلوخ یخشک ک ،ن جویدر چن
   ؟زال چه باشد زور ِ ،ستمن ریبا چن

  مارها بر آرد او دیتا ز هست
  محو دان  بنده را در خواجۀ خود 

  ن یرده و مات و دفاست و م یفان
  باجه رایهم متن و هم د یگم کن

  ن یدو قبله مب ،قبله ست یکین یا
  رفت خف  ،در خف فتاد و یآتش
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  ستیکی هادکان ۀکرد، و او فهم نکرد که هم تحوال انگریبه دکان دنامش 
  کاش اندر شهر ِ  تو یگر عمر نام
  رممع :یک دکان بگفتیچون به 

  دکانگر یرو بدان د :دیاو بگو
  احول او اندر نظر يگر نبود
  ین نااحولیااشراق  يپس زد

  د آن خباز راینجا گویا ن ازیا
  ی، از احولد او هم عمریچون شن
  دیبه دکان بع شفرستادپس 

  من انباز ِ يا ،هر را نان دمع :هک
  کندیم تاو همت ز آن سو حوال

  برو ،يک دکان عمر بودیچون به 
  ریبگ ،یگفت یک دکان علیور به 

  ر شد ز نوشب یچو ب ،نیدو ب  یاحول
ِ یاندر ا   یاز احول ،خاك ن کاشان

  رید  رانهین ویهست احول را در ا
  راو حق شناس آمد ت ور دو چشم ِ

  جا به جا  از حوالۀ يدیواره
  ا شجرب يدین جو غنچه دیاندر ا
  ن عکس نقوشیا ن ِیرا از عو که ت

  شودیم رّن آب از حول حیچشم از ا
  نه آب ،نیباغ باشد ا یمعنپس به 

  خران شتگوناگونست بر پ بار ِ
  بار لعل و گوهر است ،خر یکیبر 

  رانن حکمت میبر همه جوها تو ا
  دام و دد نه آبِ ،نیخضر است ا آبِ

  مهمن م :دیماه گو ،جو ن تگیز
  چه بر باالست هستهر  ن جو یاندر ا

  را ين جویر ایاز دگر جوها مگ
  نیبب یخواهیچه من جو هر یاندر ا
  تو مراد ين جو هر چه داریاندر ا

  جمله مطلوبات خلق ِ هر دو کون

  فروشد به صد دانگت لواش بکس ن  
  د از کرم ین عمر را نان فروشیا

  ن پنجاه نان یبه کز ،نان یکیز آن 
  ست دکان دگرین :یاو بگفت
   یعل  رعم يشد ،یکاش بر دل ِ

  اونان يا ،ن عمر را نان فروشیا
 یآن نان، که هست آن ِ علدیکش در

  دیاو اندر کش يش ِ روینان ز پ
  من  کن ز آواز ُِ فهم  یعنی ،راز
  ن عمر آمد که تا بر نان زندیه

  محروم شو نان  در همه کاشان ز 
  ریزح یب ،حواله یب ،نجاآنان از 

  مادر فروش  يا ،ینید بص  یاحول
یعل يچون نبو ،گردیمر مچون ع   

  ریخکه ثم  ،ه نقل نونه گونگو
عرصۀ هر دو سرا ،نیر بدوست پ  

  ر خوف و رجاپ ن کاشان ِیاندر ا
  ظن مبر ،الشیتو خ ،همچو هر جو

   تو روش ینیبقت گردد و یحق حق
  شودیر مسبد پ ،ندیب یعکس م

  س از حباب یان چو بلقیپس مشو عر
  ران ن خران را تو میک چوب این به یه

  ر است رمم بار سنگ ،خر یکیبر 
  عکسش مخوان  ،نین جو ماه بیاندر ا

  حق بود  دینما يهر چه اندر و
  م هرم، هم ثیهم حد ،من نه عکسم

  دار دست   ير وبخواه  ،خواه باال
  را يه رون پرتو میماه دان ا

 ن یم و تاج و تخت و هم ز دیاز نع

 ادین و شکر ُکن بهر ِ زیباز ب

  بعد و بون یگشت موجود اندر او ب
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ب به یو رفتن آن غر يزیز و جمع شدن اندك چیمرد در جملۀ شهر تبر يع کردن پایتوز. 99

  گفتننوحه ق ین قصه را بر سر گور او به طریارت و ایتربت محتسب به ز
  بیآن غر ،ان نداردین سخن پایا

  او مشهور شد واقعۀ آن وام ِ
  شهر گشت ردگ  عیتوز یاز پ

  ه به دستیچ نآورد از ره کدیه
  مرد آمد به دو دستش گرفت يپا

  يابد بنده ایق یچون توف :گفت
  ثار راه او کندیخود ا مال ِ

  نیقیشکر خدا باشد ُ  شکر او
شکرشُ  ترك، َبود حق شکر ُِ  ترك  

  کن مر خدا را در نعمیشکر م
اگر چه از خداست ،مادر رحمت  

  هیصلُّوا عل ن سبب فرمود حق یز
  د خدایامت بنده را گویدر ق

  شکر تو کردم به جان ،رب يا :دیگو
  شکر من ينکرد ،نه :دش حقیگو

  و ستمف یح يکرده ا یمیبر کر
  دینعمت رس یچون به گور آن ول

  لیپشت و پناه هر نب يا :گفت
  ارزاق ما بر خاطرت غم ِ يا
  نیره و والدیران را عشیفق يا
  گهرُ کان ینزد چو بحر از بهر ِ يا

  آفتاب يا ،پشت ما گرم از تو بود
  رهت گیدر ابروده کس یند يا
  بیغ يایوسته با دریدلت پ يا
  ؟از مالم چه رفت :اد نآورده کهی
  در ماه و سال  من و صد همچو من يا

ما  ما و جنس ِ نقدما و رخت  
کی، ليردتو نم بخت ردما بم  

  ن همه از حق بد و، تو واسطهیا

   بیآن مرد لب از درد ه کردیگر  
  او رنجور شد مرد از درد يپا
  گفت هر جا سر گذشت یز طمع مو
  ست ه پرَیآن کد  ناریر صد دیغ

  بس شگفت  م ِیشد به گور آن کر
   يفرخنده ا یکند مهمانُ  اوک

ثار جاه او کندیخود ا جاه  
  ن یقش قریچون به احسان کرد توف

  دلحق بواو ال شک به حق م ا ًحق
  خواجه هم و شکر کن ذکر یز مین

ضه ست و سزاست یاو هم فر خدمت  
  ه یکه محمد بود محتال إل

  ؟راو تمن آنچه دادم  ين چه کردیه
  و نان  يآن روز چون ز تو بود اصل ِ

  فن و شکر آن اکرام  يچون نکرد
  ؟دت نعمتمیز دست او رس ین

  دیان زار و آمد در نشیگشت گر
  ل یو غوث ابناء السب یمرتج

  احسان و برت   عام چو رزق ِ يا
  ن یفاء دیدر خراج و خرج و در ا

  دوران مطر يسومر داده تحفه 
  هر خراب  رونق هر قصر و گنج ِ

  ه ل راد و رزق دیکائیچو م يا
  ب یغ يعنقا  مکرمت به قاف يا

همتت هرگز نکفت   سمت سقف  
  ال یرا چون نسل تو گشته عو مر ت
  ما ما و بخت ما و فخر ِ نام ِ

ِ یع   ردبب یرزق مستوفما و  ش
 ان ِ ما و حق  تو رابطهیدر م
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مزم و کرَبدر  کااللف  واحد  
  دهدیار مرده بمرده م  حاتم

  نفس هر در یدهیم یاتیتو ح
  داریبس پا  یدهیم یاتیتو ح
  راو ت يک خوینابوده  یوارث

غم لطفت شبان خلق را از گرگ  
  

  م عن  ثار ِیا گاه  صد چو حاتم  
دهدیشمرده م يردکانهاگ  

  نگنجد در نفس  یم یسیکز نف
نقد شمار یکساد و ب یبِ  زر  

  راو ت يکو  فلک سجده کنان يا
  مهربان  شبان ِ  م اهللایچون کل

  

  
  
  
  
  
  

  او یم اهللا و شفقت و مهربانیختن گوسفند از کلیگر. 100
  ختیم اهللا گریاز کل يگوسفند
  او تا به شب در جستجو یدر پ

  ست و ماندشد س یگوسفند از ماندگ
  رششت و سد بر پیمال یکف هم

  یو خشم ن یرگیتم ذره ین
  نبود یرم بر منت رحمیگ :گفت

  زدان آن زمانیک گفت یبا مال
  یخود هر نب :که فرمود یمصطف

  کردن و آن امتحان یشبان یب
  قار و صبرشاندا ویتا شود پ

  ؟پهلوان يا همتو : که گفت سائل
  بشر یکاو شبان  يریهر ام
  ودخَ یوار اندر رع یموس حلم ِ
  یئحقش دهد چوپان  الجرم

  ن رعایا را زیآنچنان که انب
  تین چوپانیدر ا يبار ، توخواجه

  زدتیدانم آنجا در مکافات ا
  تو يایچون درِ  د کفیبر ام

  نه هزار از زر گزافُ وام کردم 
  ؟تا که خندان چون چمن ،یئتو کجا
  ؟تا دو صد لطف و عطا یتو کجائ
  ؟تا به صد چندان کرم یتو کجائ
  ؟یتا مرا خندان کن یئتو کجا
  ؟در مخزنم يرتا ب یئتو کجا

  خت ینعل ر ،آبله شد یموس يپا  
  او ب شده از چشم ِیو آن رمه غا

  فشاند يگرد از وَ م اهللا یپس کل
  همچون مادرش  کرد زشنوا یم
   ین  چشم هر و رحم و آبِر میغ

  ؟ستم نمودبر خود چرا ا  تو طبع ِ
  بد فالن یز ینبوت را هم :که

   یصب ، چهرناب، چه یکرد چوپان
  جهان  یئشوایحق ندادش پ

  حق شبان   ش از نبوت یکردشان پ
  شبان  يریمن هم بوده ام د :گفت

  تمرؤآنچنان آرد که باشد م
  درَر و خیآرد به تدب ياو بجا

   یئمه روحان بر فراز چرخ ِ
  ایاصف ید و داد رعیبر کش

  ت یآنچه کور گردد شان يکرد
  جاودانه بخشدت  يسرور

  تو يفایا فه دادن و یبر وظ
  ؟ن درد صافیتا شود ا یئتو کجا

  چندان ز من  دو صدم بستان یئگو
 به جا يب خسته دل آریبا غر

 نعم  يبا من خسته بجا آر

   یچون خداوندان کن  لطف و احسان
  منم یا فاقه   و  از وام یتا کن
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  و تو مفضلم  بس :میگو یمن هم
ِ یز یگنجد جهانُ  یچون هم   ؟نیط ر

  ن جهانیز یرونتو ب ،حاش هللا
  ردپ یم یب مرغیغ يدر هوا

  ۀ دل استیۀ سایۀ سایسا  جسم
  او چون آفتاب روح ِ ،خفته  مرد

  جان نهان اندر خال همچون سجاف
  ستیمختف "ین امر ربم"روح چون 

  ؟کر بار توش کو لعل ِ !عجب يا
  ؟قند خا ق ِیکو آن عق !عجب يا
  ؟کو آن دم چون ذو الفقار !عجب يا

  عمو يفاخته سان؟ ا یگوئچند 
  شه اشیکو همانجا که دل و اند

؟رحمت است کو همانجا که صفات  
  ؟د مرد و زنیکو همانجا که ام

  ؟یکو همانجا که به وقت علت
  یئزشت آنطرف که بهر دفع ِ

  کندیآنطرف که دل اشارت م
  یکو هم کو ین ،است "مع اهللا"او 

  ؟ند غرب و شرقیعقل ما کو تا بب
يد به بحرجزر و مدش ب ددر زب  
  سدست ر یمن ب ،نه هزارم وام و

  شکش مم در که اماند ،دتیحق کش
  ر حسرتتدار در پیم یهمت

  ونیع آمدم بر چشمه اصل ِ
  ستیمهتاب ن ، اگرآن چرخ است چرخ 

؟کو آن مستطاب ،حسنان هستندم  
  محترم يا ،خدا يسو يتو شد

  القرون يعلم ماو يمجمع و پا
  گر با خبر ،خبر یگر ب  نقشها

  شه شانیدم به دم در صفحۀ اند
  برد یرضا را م ،آرد یخشم م

  از بهر دلم   رین هم گیکا :گفته  
  ؟نیدر زم یچون بگنجد آسمان

ن زمان یهم ا ،یزندگ هم به وقت  
  گستردُ ین میاو بر زم ۀیسا

  ؟ۀ دل استیاندر خور پا یک  جسم
  تن در جامه خواب  ،در فلک تابان و
  ر لحاف یکند زیتن تقلب م

  ست یمنتف  میکه بگو یهر مثال
خوش و اسرار تو و آن جوابات  

  ما يمشکلها قفل ِ دیآن کل
  قرار یعقلها را ب يآنکه کرد

  کو و کو و کو و کو و کو و کو
  ؟شه اشیر و بید چو شبم آنجا ئدا

  قدرت است و نزهت است و فطنت است 
  اندوه و حزن رود در وقتیم

   یصحت دیبر ام داردچشم 
   یئشت و کشتبهر ک یئباد جو

  کندیعبارت م "ا هوی"چون زبان 
   یکاش جوالهانه ما کو گفتم

  زند صد گونه برق یروحها را م
  دماند م یباق ،شد جزر و یفمنت

  ع و بس ین توزینار از ایهست صد د
  تو خوش  خاك يا ،دیروم نوم یم
  و همتت  يرودست و ون یهما يا
  خون   آب يبه جا يافتم در وی

  ست یآن آب ن  آب ،ستیآن جو هم جو
  ؟کو آن آفتاب ،اختران هستند

  ز هم یحق روم من ن يپس به سو
  نا محضرون یلد هست حق کلٌ

  ردنقاش  در کفهست حاضر 
  نشان  یکند آن بیم يثبت و محو

  برد یسخا را م ،آرد یبخل م
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  یکه برد حقد و صفا آرد هم
  م لحظه مدرکاتم شام و غدوین

  کوزه باشد کارسازکوزه گر با 
دروگر معتکف چوب در دست  

بود یاطیخ جامه اندر دست  
یمنته يا ،شک با سقا بودم  
  یک دم تهی يشویپر م یک دمی

  دوز آگه بودچشم بند از چشم 
  خود نگر تو به چشم ِ ،يچشم دار
  خود شنو تو به گوش ِ ،يگوش دار

  شه کنینظر را پ يدیز تقل یب
  رینظ ت دریک حکایبشنو از من 

  

 یبدرود عجز و عطا کارد هم  

  ن اثبات و محویست زین یچ خالیه
  ؟شود پهن و دراز یکوزه از خود ک

؟تلفؤده و میرور نه چون گردد ب 

  ؟درا دیچون بدوزد   خود آن ور نه 
  ی؟تهُ ا یر شود پ یکخود  آن ور نه 

   یشه صنع ِ کف اندرپس بدان ک
  ؟دا شودیصنع از صانع چه سان ش

  هنر یه بیسف منگر از چشم ِ
  ؟گرو یگوالن را چرا باش گوش ِ
ِ و   يهم برا  کن ُ شه یخود اند عقل

  ریاز سرّ گفت من خب يتا شو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سرد او به آن اسب و بس نادر و تعلق  یخود اسب ران در موکبِیدن خوارزمشاه در سید. 101
م یش چنان که حکیخو هدیاو را بر د دن شاه گفتیعماد الملک آن را در دل شاه و گزکردن 

  :دیگونامه  یدر اله
  کرباس ياز گز یابی یوسفی      چون زبان حسد شود نخاس

ده شد و زشت نمودن یان آن چندان حسن پوشیوسف حسودانه در دل مشتریبرادران  یاز دالل
کانُوا ف نَ یگرفت که وم هداه   نَیالزَّ

  نیگزُ  یاسب یکیرا  يریبود ام
  گاهپ  او سواره گشت در موکب

  و رنگ او ربود شه را فرّ چشم ِ
  نظر يکه افکند يبر هر آن عضو

  روحنت  و یگش  و یر چستیغ
  پادشاه پس تجسس کرد عقل ِ

  یر است و غنیر است و سمن پ چشم ِ
  یذق یمن ب خ شاهان بر ِر يا

  نیجادو آفر  کردست یئجادو
  الحول کرد یفاتحه خواند و بس

  دیکش یاو را فاتحه خود م  زانکه
  ه اوستیتمو   ر همید غیگر نما

  ستیب آن سران گشتش که جذیقیپس 

  ن یک قریدر گلۀ سلطان نبودش   
  خوارزمشاه   د اسب رایناگهان د

  اسب بود رشه ب چشم ِ ،تا به رجعت
  زآن دگر يخوشتر نمود یکیهر 
  نادر صفت را داده بد ر او محق 

  راه  عقل او زند بر ن چه باشد کیکا
   ید دارد روشنیاز دو صد خورش

   یحق نا  دیم اسبم در رباین
  ن یات اینه خاص ،جذبه باشد آن
  درد  فزودب ینه میفاتحه ش در س

  دیو دفع آمد وح فاتحه در جرّ
  ه اوست یتنب   ر از نظریور رود غ

  ست یحق هر لحظه نادر آور کار ِ
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  ز ابتال  نینگرگاو  ،نینگراسب 
  ییت را ثانست بیش کافر نیپ
  نهان اندر نهان ؟ست آن جاذبیچ

  نین کمیعقل محجوب است و جان هم ز
  ران باز گشتیشه ز سشاهنچونکه 

  پس به سرهنگان بفرمود آن زمان
  دند آن گروهیهمچو آتش در رس

  دیرس حزن بر لبجانش از درد و 
علم يد پاکه عماد الملک ب  

  يسرور زو نبد خودمحترم تر 
  ل و پارسایطمع بود و اص یب

  ر و رادیبا تدب  و يون رایبس هما
  هم به مال  و یجان سخ هم به بذل ِ

  ب و محتبسیاو غر ،يریامدر 
  بود هر محتاج را همچون پدر

  خدا چون حلم ِ  مر بدان را ستر
  فرد  کوه يشد به سو یبارها م

  يرم را شافع شدصد ج رهر دم ا
  راد ش عماد الملکیرفت او پ

  ریبگ ،گو، م با هر چه دارمحرَ :که
  اوست جانم رهن ِ ،اسب است یکین یا

  ن اسب را از دست منیگر برد ا
  داده است ام یوستگیچون خدا پ

  صبر هست  وز عقارم ،زنزر و از 
  باورم ينداریم  گر  نیاندر ا

  چشم مال ان یگر  آن عماد الملک
  ستادیش سلطان ایپ  لب ببست و

  دیشن یسلطان م راز   ستادهیا
  گر آن جوان کژ رفت راه ،خدا يکا

  ریمگ يو و بر خود کن تو از آن ِ
  خلقان همهن یزانکه محتاجند ا

  با کمال با حضور آفتابِ

  خدا شود مسجود از مکر ِ یم  
   یئروحان  یو ن ت را فرّست بین

  گر جهان یده از دیدر جهان تاب
  ن یبب   یتان یتو م ،نمیب یمن نم

  همراز گشت  تملکم با خواص ِ
  ارند اسب را ز آن خاندان یتا ب

  همچو کوه  ر ِیام گشت  یهمچو پشم
  دیند يزنهار  جز عماد الملک
  م ههر مقتول   بهر هر مظلوم و

   يغمبریش سلطان بود چون پیپ
  و حاتم در سخا زیض و شب خئرا

  او در هر مراد يآزموده را
  او چون هالل  ب یغ دیخورش طالبِ

  لت ملتبس فقر و خُ لباسدر 
  ش سلطان شافع و دفع ضرریپ

  خلقان و جدا خلق او بر عکس ِ
  شاه با صد البه او را منع کرد

   يسلطان را از او شرم آمد چشم ِ
  فتادش یدرپاسر برهنه کرد و 

  ریهر مغ من رد حاصلیگنتا 
ر دوست یخ يا ،نیقیردم گر برد م  

  ستن ینخواهم ز  ن دانمیقیمن 
  زود دست  ،حایمس يا ،بر سرم مال

  است  يریتزو یب ،ستین تکلف نیا
  امتحان کن امتحان گفت و قدم 

  د آشفته حال یسلطان در دو ش ِیپ
  العباد رب  ان با خدایرازگو
  دیتن ین میشه اش این اندآ واندر

  د ساختن جز تو پناه ینشا شک
  ریگر چه او خواهد خالص از هر اس

  همه  ،تا سلطان ، ریگ یئاز گدا
  ستن از شمع و ذبالج یئرهنما
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  خوش مساغ با حضور آفتابِ
  ادب باشد ز ما ترك  گمان یب
  ک اغلب موشها در افتکاریل

  خوردیم یکرم در شب ار خفاش 
  در شب ار خفاش از کرم است مست

  زهد یا زو میکه ض یآفتاب
  که او ره  ُگم کند یک خفاشیل
  ستیکه او خفاش ن يک شهبازیل

  او نمو ،چو خفاش ،دیگر به شب جو
  لدُ رم که آن خفاش یگ :دشیگو

  مالشت بدهم به زجر از اکتئاب
  

  چراغ  نورستن از ج یئروشنا  
  هوا فعل ِ  کفر نعمت باشد و

  همچو خفاشند ظلمت دوستدار
  پرورد یم هم د یکرم را خورش

  د جنبنده شدست یکرم از خورش
  دهدینواله مخود را  دشمن ِ

 ابد سندید هم یآخر از خورش

  ست ین و روشنیبازش راست ب چشم ِ
  او د مالد گوش ِیدر ادب خورش

  ؟چه شد يرا بارو ت ،دارد یعلت
  گر ز آفتاب یدتو ر س یتا نتاب

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر حق و یخواستن از غ ياری ن به سببِیه السالم به حبس بضع سنیق علیوسف صدیمواخذة . 102
کُرْن :گفتن د ربک یاذْ   عنْ

  یئزندان وسف ازیآنچنانکه 
  يرون رویچون ب :گفت ،ياریخواست 

  زیآن عز ش تختیمن کن پ ادی
  در اقتناص یئدهد زندان یک

  ندیزندان یا جملگیاهل دن
  یئفردان یکی  جز مگر نادر

  نید او را معیآنکه د يپس جزا
  و از عقلش ستردید  وسفی ادی
  کو خصالیکآمد از ن یآن خطائز

  ؟داد دیر آمد از خورشیکه چه تقص
  ؟ر آمد از بحر و سحابین چه تقصیه

  اگر خفاش طبعند و مجاز  عام
  رفت در کور و کبود یگر خفاش

  رم اوستادن جیپس ادب کردش بد
  وسف را به خود مشغول کردیک یل

  داد حق یانس و مستُ آن چنانش 
  وحش تر از رحم یست زندانین

  شیخو يچه سویچون گشادت حق در

   یئسعدان ،یخاضع ،يازیبا ن  
   يمستو يگرد، در کار شه ش ِیپ

  زیز حبس ناد واخرَ اوتا مرا 
؟گر را خالصید یزندان مرد  

ندیفان دار ِ انتظار مرگ  
   یئوانیجان او ک ،تن به زندان

  ن ینحبس در بضع سوسف یماند 
  رداد بیو آن سخن از یوز دلش د

  ماند در زندان ز داور چند سال 
  در سواد یفترچون خفاش  ،تا تو

  گ و سراب یاز ر یجوئ ياریتا تو 
  باز چشم  يدار ، آخر تووسفای

  ؟چه بود يبار  ده رایسلطان د باز ِ
  ده عمادیپوس که مساز از چوبِ

  د در دلش ز آن حبس دردیایتا ن
  نه غسق ادش آمد یکه نه زندان 

  خم ر خون و وک و پیناخوش و تار
  ش یب لحظه گردد جسمهر  در رحم 
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  اسیق یب ز ذوق ِ ،اندر آن زندان
  درشتد یآرون شدن یزآن رحم ب

لذت از درون دان راه، روننز ب  
  مست و شاد زندانکنج ُ در  یکیآن 

  کن بدنُ ران یو ،ستین يزیقصر چ
  شراب که در بزم ِ ینیب ین نمیا

ر نقش است خانهگر چه پ، کنشَ رب  
  الیر و خیتصوو ر نقش پ يخانه ا

  زر يپرتوهاگنج است و  تابش
  جوش جان با ثمنهم ز لطف و 

  عکس ِ آبِ با شرف هم ز لطف و 
  که در افواه خاست  پس مثل بشنو

ِ یا ،ن حجابیز   ستکف پرَ ن تشنگان
  میبا چو تو قبله و ام ،آفتابا
  مطار ،ن خفاشان رایکن اُ خود  يسو
  ریضال است و مغ  رمن جین جوان زیا

  شه هاین اندیا در عماد الملک 
  ظاهرش ش سلطان یستاده پیا

  م أَ لستیاو به اقل  کیچون مال
  یر غمرون پیو بشور ر پاندرون 
  در انتظار  د ورت بین حیاو در ا

  دند آن زمانیاسب را اندر کش
  کبود ن چرخ ِیر ایاندر ز ،الحق

  ده رایرنگ او هر د يربود یم
  ز رویت  همچون عطارد ،هاهمچو م

  یماه عرصۀ آسمان را در شب
  ابراج رارد ک شب مه بیچون به 

صد چو ماه است آن عجب دمیتیِ  ر  
آن عجب کاو در شکاف ه نمودم  

  ا و مرسلونیکار و بار انب
هم ز افالك و دوار شورون تو ب  

  چون فرخها يضه ایان بیدر م

  حواس  تن غرس ِچون گل ز شکفت ب  
  پشت  ياو سو از زهار دیزیگریم

  قصر و حصون از ستن دان ج یابله
  رادم یترش و بُ   وآندگر در باغ

  من  ر ِیم يا ،است هرانیگنج در و
  کاو شد خراب   خوش شودمست آنگه 

  کنش ُ آبادان  وز گنج  ،گنج جو
  وصال  بر گنج ِ  ردهن صور چون پیو
  رجوشد صو ینه همین سیا اندرک

  تن  جان شد شخص ِ يبر رو يپرده ا
  کف  ياجزا آب  يپرده شد بر رو

  ز ماست رود آن هم یم کآنچه بر ما
  دور دست  اوفتاده  یصاف ز آبِ

  م یکن یم یخفاش  و یشب پرست
  ستجارم يا ،شان بخرین خفاشیز
  ریگمرا بگرفت، تو او را م اوک

  شه هایگشته جوشان چون اسد در ب
  رش یطا جان ِ قدساض یدر ر
  مست   تازه شربُِ شد به یم یهر دم

   یخوش عالم  همچون لحد در تن ِ
  ب و سرارید از غیدا آیتا چه پ

   انیاسپاه ،خوارزمشاهدر بر 
  نبود گو ت قدبه  یاسبآنچنان 

  ده رایئآن برق مه زا امرحب
  نه جو ،صرصر علف بودش  ایئگو
   یر و مذهبیبرد اندر مس یم

  ؟معراج را يشویاز چه منکر م
  م یشد دو ن مه او ءمایک ایکه به 

  خلق بود سفهم ِ حهم به قدر 
  هست از افالك و اخترها برون 

  نظاره کن آن کار و بار یو آنگه
  هوا ح مرغان ِیتسب ينشنو
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  نجا نخواهد شرح گشتیمعجزات ا
  حق بر هر چه تافت لطف آفتابِ
  کسان هم مدانیلطفش را تو  تابِ

  مقتبس ر ِنولعل را زآن هست 
  وار افتد آفتابیآنکه بر د

  شاه فرد يران شد از ویح یچون دم
  ؟نیست این یبس خوب اسب ،یاخ يکا

  ویخد يا :پس عماد الملک گفتش
  کید نیگرد  يدر نظر آنچ آور

  کرشیهست ناقص آن سر اندر پ
  ن کار کردیدر دل خوارمشه ا

  یچون غرض دالله گشت و واصف
  شودجان  فراق ِ چونکه هنگام ِ

  مان را شتابیا  پس فرو شد ابله
  یق نیابر ،باشد و یالیوآن خ

  یح و فربهین زمان که تو صحیا
  کانز   يرهر زمان د یفروشیم

  اجل روز ِ يپس در آن رنجور
  يده ایجوش یال صورتیدر خ

  الیهست از آغاز چون بدر آن خ
  چون آخرش يگر تو اول بنگر

  نیام يا ،ایده ست دنیپوس جوز ِ
  حال د آن اسب را با چشم ِیشاه د

  د از لغزید یدو گز هم چشم شه 
  کشدیزدان میکه آنتا چه سرمه ست 

  چون به آخر بود جفت ،مهتر چشم ِ
  که بشنود او و حسب بشیع یکی نآز

  دیگزُ او  چشم ِ ،گذاشتخود ب چشم ِ
  فرد ان ِین د، کان بهانه بودیا

  ش بصریدر ببست از حسن او پ
  را بر چشم شه پرده کرد آن نکته

  که بر سازد حصون یئاپاك بنّ

  گذشت حال و سر يگوسلطان ز اسب و   
  افت یاز سگ و از اسب فر کهف 

  سنگ را و لعل را داد او نشان 
  و بس  یو تابان یگرم  سنگ را

  اضطراب  یآنچنان نبود کز آب
  عماد الملک کرد يخود سو يرو

  ن یاز زم ین ،ن مگریاز بهشت است ا
  ؟وید  تو ل ِیچون فرشته گردد از م

  ک یول ،ن مرکبیو رعناست ا بس گش
  آن سرش   یئچون سر گاو است گو
  خوار کرد اواسب را در منظر 
   یوسفی یابی از سه گز کرباس 

  مان شودیا ر ِد  ۀو داللید
  ق آب یک ابریبه  یاندر آن تنگ
   ین   قیرحجز ت هقصد آن دالل

   یدهیم یالیصدق را بهر خ
  کان گرد نهمچو طفال یستان یم
  نت عمل یگر بود ا ست نادرین

   يده ایپوس ،دق وقت ،يهمچو جوز
  شود همچون هالل  یک آخر میل

  فاترش  بِیاز فر ییفارغ آ
  ن یاز دورش بب ،کنُ امتحانش کم 

  ل آم و آن عماد الملک با چشم ِ
  پنجاه گز ،ان نگریآن پا چشم ِ

  دشَند جان ریکز پس صد پرده ب
  فه گفت یده جهان را جیپس بدان د

پس فاسب  مهر ِ شه  رد اندر دل ِس  
  دیقول او شن ،هوش خود بگذاشت

  ر دل شه سرد کردبآن  ،ازیاز ن
انید در مآن سخن ب  در چون بانگ  

  ه ید مه سیکه از آن پرده نما
  ب از گفت و فسون یدر جهان غ
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دان گفت را از قصر راز در بانگ  
  روناز حس ب در  ،بانگ در محسوس و

  چنگ حکمت چونکه خوش آواز شد
بانگ گفت شودیوا م چو در  ،دب  
بانگ از درش يچو دور ،ر بشنود  

  یکنیم یکیکه ن ینیب یچون تو م
  رودیم ير و فسادیچونکه تقص

  خسان دیخود مگذار از دد ید
  ؟یکه چ يچون نرگس فرو بند چشم ِ

  در سفر يدیگزُ آن عصا کش که 
  زن "حبل اهللا"ه دست کورانه ب

  رها کردن هوا  ؟"حبل اهللا"ست یچ
  از هواست ،در زندان نشسته  خلق
  از هواست ،اندر تابۀ گرم یماه

  از هواست ،شعلۀ نارو شحنه  خشم ِ
  نیبر زم يدیشحنۀ اجسام د

  خود اشکنجه هاست ،بیروح را در غ
  اشکنجه  دمار ینیب يدیچون ره

اهیس ه زاد و در آبِآنکه در چ  
  حق م ِیهوا از ب يچون رها کرد

  لیهواك سل سب یق فال تطرّ
  شیمثل الحش يال تکن طوع الهو

  دیراسب را واپس ب :گفت سلطان
  ن قدریبا دل خود شه نفرمود ا

  ز داو يان آریگاو اندر م يپا
  ن شهره زاویبس مناسب صنعت است ا

  ستابدان را مناسب ساخت  زاو
  جهایتخر ،ان قصرهایدر م

  منتها یو ز درونشان عالم ب
  د ماه راینما یگه چو کابوس

از ذو الجالل ،دل و چشم قبض و بسط  
  یمصطف حق از ن سبب درخواست یز

  ا فرازی ،نیواشده ست ا تا که بانگ  
  در ال تبصرون  ،ن بانگیتبصرون ا

  جنت باز شدتا چه در از روض 
  ؟شودیم تا خود چه در وا ،از سقر

  خنک او را که واشد منظرش  يا
   یزنیبر م یات و راحتیبر ح
  شودیات و ذوق پنهان میآن ح

ن کرکسان یا  ردارت کشندکه به م  
   ؟یاچ يا ،م کش که کورمین عصایه

  از تو کورتر ن، کاو هست یباز ب
  متن   یزدانی یجز بر امر و نه

  مر عاد را  يصرصر ن هوا شد یکا
  از هواست  ،مرغ را پرها ببسته

  از هواست  ،شرم ان یرفته از مستور
  از هواست  ،دار بتیخ و هیچار م

  ن یشحنۀ احکام جان را هم بب
  شکنجه در خفاست  ،یک تا نجهیل

زانکه ضد  گردد آشکار  از ضد  
؟دشت و رنج چاه او چه داند لطف  

حق  م ِیغراق از تسندر رسد س  
  ل یمن جناب اهللا نحو السلسب

  ش یمن عر یان ظل العرش اول
  دین مظلمه بازم خریزودتر ز

  س البقرأن ریب زیر را مفریش
  گاو شاخ ِ ،یرو ندوزد حق بر اسب

  ؟نهد بر جسم اسب او عضو گاو یک
   ستمنتقل پرداخت يقصرها

  ج هاین صهریا يسوآن،  ياز سو
  ن فضایچند  یخرگه ان ِیدر م

  قعر چاه را ،روضهد یگه نما
  کند سحر حالل یدم به دم چون م

  حق نما  حق را ،را زشت و هازشت
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  ورق یچون بگردان تا به آخر 
  فرد آن عماد الملک ؟مکر که کرد

  کین باشد، ولیلۀ محمود ایح
  ن مکرهاستیسرچشمۀ ا  حق مکر ِ

  اسیآنکه سازد در دلت مکر و ق
  

  فتم در قلق ین یمانیاز پش  
  مالک الملکش بدان ارشاد کرد

 کیز باش مر بد را ز نیتو مم

  است ین کبرین اصبعیقلب ب
  پالسآن اندر   داند زد یآتش

   

  
  
  
  
  

  مرد يپا دنیخواب دوام دار و  بِیغرت یحکابه  باز گشتن. 103
  خوش سرگذشت آنت آمد ینها یب
  ردش بیخانۀ خو يمردش سو يپا

  تهاش گفتیلوتش آورد و حکا
ده بودیسر او دی  سرآنچه بعد الع  

  م شب بگذشت و افسانه کنانین
  ون خواجه رایآن هما د پا مرد ید

  مرد با نمک يپا يا :خواجه گفت
  ک پاسخ دادنم فرمان نبودیل

  م از چون و چندیما چو واقف گشته ا
  ب فاشیغ يهاتا نگردد راز

  نیچکس واقف بر ایتا نگردد ه
  تا ندرد پردة غفلت تمام

  بیفتد از طبق سرپوش غیبرن
  کر شد نقش گوش ،میما همه گوش

  نیم گر شد نقش ِ عینیما همه ع
  میم گر چه قطره ایائیغرق در

  م صافیحجاب درد گل آب یب
  ن زمانیم ایدید  میهر چه ما داد

  روز کشتن روز پنهان کردن است
  وقت بدرودن گه منجل زدن

  

  ب از گور خواجه باز گشت یچون غر  
نار را با او سپردیهر صد دم  

  گل شکفت ُ د اندر دلش صد یکز ام
  ب از قصۀ آن لب گشودیبا غر

  جان  يخوابشان انداخت تا مرعا
  ر صدر سراداندر آن شب خواب 

  ک یک به یدم یمن شن یآنچه گفت
  ستم گشودناتاشارت لب ن یب
ما بنهاده اند يبر لبهاهر م  

ش و معاش ینهدم عتا نگردد م  
 وران يتا نسوزد پردة دعو

  م خام یمت نحک گیتا نماند د
 بین ریرا ع یدنیند دیتا نب

  لب خموش  اما  ،میما همه نطق
 نیغ و غیم یم ما بینیبل همه ع

 میم، گر چه ذره ایشمس یجملگ

 در جهان جاودان گشته معاف

  ن است آن جهان یع ،و ن جهان پرده ستیاک
  شان کردن است یپر یتخم در خاک

  دا شدن یروز پاداش آمد و پ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وام آن دوست را که آمده بود و نشان  مرد وجوه يگفتن خواجه در خواب به آن پا. 104
  ردیگیمچ باز یآن هاز غام به وارثان که البته یو پرا، م یدفن آن س يدادن جا

دیمهمان جد بشنو اکنون داد  
  ده بودم از وامش خبریمن شن

  دیدم که او خواهد رسید یمن هم  
    گهربسته بهر او دو سه پاره 
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  شیوام او هستند و ب يکه وفا
  نه هزارُ  وام دارد از ذهب او

  خرج کن :گو ،ین بسآفضله ماند ز
  تا آن به دست خود دهم  خواستم

  تا که من  خود اجل مهلت ندادم
  او وام ِ اقوت است بهر ِیلعل و 

  ش مدفون کرده امیدر فالن طاق
  لوكجز م ،نداند یمآن  متیق

  غرار کن تو از خوفُ وع آن یدر ب
فتیدر م آن مترس و  از کساد  

  وارثانم را سالم من بگو
  آن زر نشکهند ياریتا ز بس

  ن فرهینخواهم ا :د اویور بگو
  ریستانم نفنباز  ،ز آنچه دادم

  را اکول یهمچو سگ قگشته باشد 
  د آن زرشیاین ،ور ببندد در

بردیزر م گذرد هر که آنجا ب  
  بهر او بنهاده ام آن از دو سال

  ز آن ستد  يزیور روا دارند چ
  گر روانم را پژوالنند زود

  لبقَ د دارم من یاز خدا اوم
  گر او را شرح دادیۀ دیدو قض

  و راز رّه سیتا بماند دو قض
  انگشتک زناند از خواب یبر جه

  ؟یدر چه سوداهاست ،مهمان :گفت
  بو العال يا ،خواب دوش يدیتا چه د

  تو هندوستان ل ِیده پیخواب د
  ده امید یسوداناك خواب :گفت

  دار رایدم خواجۀ بیخواب د
  بوالعال يدم به خواب، ایخواجه را د

  یالمن یدم خواجۀ معطیخواب د
  شمرد ین بر مین چنیخود ایمست و ب

  ش ینه ریفم را نگردد سیتا که ض  
  برگزار :گو ،نیوام را از بعض ا

  کن ُ مرا هم درج  ،یئر دعا گوو
  م ن قسیشته است اودر فالن دفتر ن

  عدن  رد، ه بسپارم بدویخف
او شته نام ِون، و يدر خنور  
  ن خورده ام یشیار پیآن  من غم ِ

  خدعوك یع ان ال یفاجتهد بالب
  اریسه روز اختکه رسول آموخت 

  چ خفت یکه رواج آن نخواهد ه
  مو به مو ان  ُکنیبت را ین وصیو
  آن مهمان نهند ش ِیپ ،یگران یب

  بده  یهر که را خواه ،ر ویبگ :گو
  ریچ شید هیباز نا  پستان يسو
مرسول  بر قول ِ ِ صدقه سترد  

  زند آن عطا را بر درش یتا بر
  ان را مستردلحۀ مصیست هدین

  کرده ام من نذرها با ذو الجالل 
  انشان اوفتدیخود ز ست چندان یب

  ر گشودشان بیمحنت بر ا صد در ِ
  که رساند حق را در مستحق 

  گشادلب به ذکر آن نخواهم بر ُ
  ن درازیچند يهم نگردد مثنو

  گه نوحه کنان  ،ن وخواناگه غزل 
   یمست و خوش بر خاست ،مردا يپا

  تو در شهر و فال یگنجُ یکه نم
  ز حلقۀ دوستان  یده ستیکه رم

  ده ام ید یآفتاب شبدر دل 
  دار راید یآن سپرده جان پ

 ایآن سپرده جان به راه کبر

   از امر ِ خداواحد کااللف 
  ردعقل و هوشش را بب یتا که مست
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  خانه افتاد او درازان یدر م
  یبحر خوش يا :گفت ،با خود آمد

  یئداریب  يخواب در بنهاده ا
  فقر ِ در ذلّ یکنُ پنهان  یمنعم
اندر ضد پنهان مندرج ضد  

  نمرود درج در آتش ِ يا روضه
  نجاح شاه  یتا بگفته مصطف

  دقات قطمن الص ما نقص مالّ
  زر در زکات یجوشش و افزون

  پاسبانسه ات را یک  آن زکاتت
  ن نهان در شاخ و برگیریوة شیم

  يوه ایزبل گشته قوت خاك از ش
  یئدر عدم پنهان شده موجود

یظلمآهن و سنگ از برونش م  
  یمنیهزاران ا  یدرج در خوف

  يشه زاده ا  تن  گاو ِ اندرون ِ
  سیزد ز آن نفیگر يریپ يتا خر

  

  خلق انبرد او آمد فرازه گ  
   یشه ینهاده هوشها در ب يا

   یئدل دار  یدل یدر ب يبسته ا
  فقر ِ طوق دولت بسته اندر غلّ

  ج مآتش اندر آب سوزان مند
  ان شده از بذل و خرج یدخلها رو

  رباح  یالنعم یا اولیالسماح 
  رات نعم المرتبطیانما الخ

   ةعصمت از فحشا و منکر در صال
  ز گرگانت شبان   و آن صالتت هم

  مرگ  ر ِیجاودان در ز یزندگ
   يوه ایم ن رایزاده زم  ز آن غذا

یئمسجود ،يساجد در سرشت   
   یعلممشمع   و يدرون نوروز 

یچندان روشن چشم  در سواد   
   يبنهاده ا يرانه ایگنج در و

  س یبل یعنی ،ین ؟ند شاهیگاو ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فالن  ،ن سفر در ممالک منیدر ا: خود را کهت کردن سه پسر یت آن پادشاه و وصیحکا. 105
رد د و گیبه فالن قلعه مرو ،اهللا اهللا ،اما .دیاب نصب کنن نوید و فالن جا چنیب نهین ترتیچن ،جا

  دیآن مگرد
  سه پسر او رابود  یپادشاه
  استوده ترُ  يگریاز د یکیهر 

  شه زادگان استاده جمع ،شه ش ِیپ
  ن پسرینیاز ره پنهان ز ع

  ن چشمه شتابیا تا ز فرزند آبِ
  نیاض والدیباشد ر یتازه م

  لیعل يماریچون شود چشمه ز ب
  دید پدیگو ینخلش هم یخشک

  نیز پنهان همچنیبسا کار يا
  نیو زم هاسمانآده ز یکش يا

  يده ایتن ز اجزاء جهان دزد

  صاحب نظر  فطنت وهر سه صاحب   
  و فرّ در سخا و در وغا و کرّ

ِ یقرة الع   همچون سه شمع   شه نان
  ل آن پدرینخ ید آبیکش یم
  مام و باب  اض ِیر يرود سویم

  ن ین هر دو عیز  نشانیع يگشته جار
  ل یخشک گردد برگ و شاخ آن نخ

  دیکش یز فرزند آن شجر نم م :که
  ن یا غافلی ،متصل با جانتان

 ن یتو سم تا گشته جسم ِ  ه هایما

 يده این و آن ببریه زیه پایپا
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  ن و آفتاب و آسمانیاز زم
  گانیرا يکه برد يا تو پنداری

  داریده نبود پایکالۀ دزد
  د فشاردیبا یکم هم ،نیه ست ایعار

کان ز وهاب آمده ست ،جز نفخت  
  مشیگوینسبت به جان م ،هدهیب

  

 بر جسم و جان یپارها بر دوخت  

 ن و آنیبار نستانند از تو ا

 دار يک آرد دزد را تا پایل

  د گزاردیبا یهم یکانچه بگرفت
  هده ست یآن دگرها ب ،روح را باش

  ع محکمش یبه نسبت با صن ین
  

  
  
  
  
  
  

جذاب از نشدن او از استمداد و ا یو مستغن يات ابدیان استمداد عارف از سرچشمۀ حیب. 106
آن  يچون بر مددها یکه آدم ،الغرور عن دار ِ یذلک التجاف ۀکه عالم ،وفایب يآبها يچشمه ها

  م راستیچنانکه حک. ست شودم سئدا یچشمۀ باق ها اعتماد کند در طلبِ چشم
  دینگشا يه ها ترا دریکز عار            دیبا یز درون جان تو م يکار

  دیرون آیکه آن ز ب ییبه ز آن جو                 ک چشمۀ آب از درون خانهی
  زهایچ ز اصل ِیکار ،حبذا

  یکش ینبوع شربت میتو ز صد 
  یچون بجوشد از درون چشمۀ سن

  يدرون خانه ا یچشمۀ آب
  ل بودنت چو ز آب و گیالع قرة

  د از برونیقلعه را چون آب آ
کندُ رد آن حلقه چونکه دشمن گ  

  آن سپاه بندندرون را بیب آبِ
  از درون يشور ک چاهیآن زمان 

  مرگ يقاطع االسباب و لشکرها
  در جهان نبود مددشان از بهار

  "دار الغرور" ز آن لقب شد خاك را 
  دیدویچپ م از راست وزش از آن یپ

  غمان را وقتو مر ت یاو بگفت
  مست دب چون سپاه رنج آمد 

  ن سان زد مثلیطان بدیش یپ  حق
  من پشتم تو را: د کهیکه تو را گو

  من با توام ،دهم ياریرا و ت مر
ِ یت  گه  اسپرت باشم   خدنگ ر

  تو کنم در انتعاش يجان فدا

  زهاین کاریفارغت آرد از ا  
   یکاهد خوش ،هر چه ز آن صد کم شود

   یغن يچشمه ها گرد ز استراق ِ
 يکان نه در کاشانه ا يبه ز رود

  دل بود درد ،هن قرّیراتبۀ ا
  امن باشد بر فزون  در زمان ِ

  کندُ تا که اندر خونشان غرقه 
  ز آنها پناه   تا نباشد قلعه را

ِ یبه ز صد ج   رون ن از بیریش حون
  د به قطع شاخ و برگ یآ يهمچو د

  اری يرو بهار ِ  جز مگر در جان
  وم العبوری کاو کشد پا را سپس 

  دینچ يزیچ ،نم درد تویبچ :که
  ان یکه در مُ دور از تو رنج و ده 

  ده ام یمن د :راو د تیگو یخود نم
  ل یرا در رزم آرد با حو که ت

 در بال و، در جفا و، در عنا

ِ یدر خطرها پ   دوم یتو من م ش
  تنگ  اندر وقتهم باشم  مخلصت

  هال مردانه باش  ،يریش ،یرستم
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  ن عشوه هایکفرش آورد ز يسو
  فتاددر خندق و چون قدم بنهاد 

  من طمعها دارم ز تو ،ایب یه
  کردگار ز عدل ِ يدیتو نترس
  یاز به گشتخود او جدا  :گفت حق

  شمار فاعل و مفعول در روز ِ
  ن در حکم ودادیقی  ره زده و ره زن

  فتیکاو را فر ،گول را و غول را
  لندنجا در گیا ر یهم خر و خر گ

  نآکه واگردند از  را  یجز کسان
  ریخدا توبه پذ ،توبه آرند و

  نیحن یمانیچون بر آرند از پش
  لدکه مادر بر و  آنچنان لرزد

  ده از غروریخداتان واخر يکا
  جاودان برگ و رزق ِ  تان نیا بعد از

  ط رشک کردیا بر وسایچون که در
  شیقصۀ شهزادگان آور به پ

  

  اغخدعه و مکر و د آن جوال ِ  
  گشادرا بر ُخنده لب  قهاو بقه

  زارم ز تویرو که ب  رو :دشیگو
  دست از من بدار تو ،ترسم یمن هم
  ی؟ره یک  رها همین تزویتو بد

  سنگسار فیاهند و حریرو س
در چه  در بئس المهاد ،عدند وب  

  فت ید شکیبا یاز خالص و فوز م
  آنجا آفلند  نجا ویغافلند ا

  ند از خزان یدر بهار فضل آ
  ریاو نعم االم ،رند ویامر او گ

  ن ین المذنبیعرش لرزد از ان
  کشد یبه باال م ،ردیدستشان گ

  غفور نک رب ،فضل و اض ِینک ر
  نه از ناودان  ،حق بود ياز هوا

 مشک کرد بترك یتشنه چون ماه

  شیث از حد امکان است بین حدیکا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت یوداع وص ردن شاه وقتو اعادت کروان شدن شهزادگان در ممالک پدر بعد از وداع . 107
  راخود 

ه کردند آن هر سه پسرعزم ر  
  در طواف شهرها و قلعه هاش
  خواستند از شه اجازت، گاه عزم

  شاه کردند و وداع بوس ِ دست
  دیعازم شو  شدک تانهر کجا دل

  "باش ره"نامش  که ر آن قلعهیغ
  ذات الصور ز آن دژ ِ ،اهللا اهللا

رو و پشت  سقف و پست رجهاش و ب  
یجرة زلهمچو آن حخا پر صرو  

  دیننگر یاو م يوسف سویچونکه 
  ذارنگرد آن خوش عبتا به هر سو 

ِ ی روشنان  ةدیبهر د   فرد زدان

  سفر رسم ِ  پدر امالك يسو  
  وان و معاش یر دیتدبره از 

 د جزمیت دیداد اجازتشان چو ن

  طاع شان گفت آن شاه میپس بد
  دیدست افشان رو ،امان اهللا یف

  کله داران قباُ تنگ آرد بر 
  د از خطریبترس  د ویدور باش

  جمله تمثال و نگار و صورتست 
  ش نظرهاگوسف به نایکند ُ تا 

دیمک آنخود کرد  ر نقش ِخانه را پ  
  اریاخت یاو ب  ندیاو را ب يرو

  کرد اتیشش جهت را مظهر آ
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  نگرنداک یوان و نامیتا به هر ح
  ن فرمود با آن اسپه اویبهر ا

  دیخور یگر در عطش آب  از قدح 
  راو در آب د  ستیآنکه عاشق ن

  شد در او یصورت عاشق چو فان
حور يند اندر رویحق ب سن ِح  
  ستیو صادق یرتش بر عاشقیغ
  ردب يو اگر عاشق شود هم گوید

  دیطان آن جا شد پدیاسلم الش
  گروه يا ،ان نداردین سخن پایا
  ه زندستان رن مبادا که هویه

  ز آمد مفترضیاز خطر پره
  ز بهیسر ت خرد  یئدر فرج جو

  ن سخن را آن پدریگفت ایگر نم
  لشانیشد خیخود بدان قلعه نم

  بودبس مهجور و، کان نبد معروف 
  دلشان ز آن مقال  منع اوکرد که چون
  ستن منع در دلشان برُآز یرغبت
  ؟ست کز ممنوع گردد ممتنعیک
  ض شدیتبغ یتق بر اهل ِ ینه

  ریکث به قوما ً يغوین یپس از ا
  ؟آشنا مام ِح یرمد از ن یک

  میخدمتها کن :گفتندبه شه پس 
  م از فرمان تویرو نگردان

ِ یاستثنا و تسب ،کیل   خدا ح
  يملتو استثنا و حزم ِ ذکر ِ

  ستیک باب نیجز  ،صد کتاب ار هست
  ک خانه استی ینتهق را من طرُیا

  ها صد هزاریگونه گونه خوردن
  تو تمام یر گشتیچون س یکیاز 

  يده ایدر مجاعت پس تو احول د
  زیم از سقام آن کنیگفته بود

ِ یاز ر     ندرَچ یربان سن ِح اض
  تم فثم وجهه یث ولیح

  دیحق را ناظر آب  در درون ِ
  نظرصاحب  يا ،ندیصورت خود ب

  بگو ؟دیپس در آب اکنون که را بن
  وریاز صنع غ همچو مه در آب 

  ست یاستور نو و بر ُیرتش بر دیغ
  ردبم يویآن د ،گشت و یلیجبرئ

  دیزیبا شد ز فضلش  يدیزیکه 
   ۀ پر از شکوهلعالحذر زآن ق

  د اندر شقاوت تا ابدیکه فت
  غرض  یب ثید از من حدیبشنو

  به  ز یپره  نگاه بالیاز کم
  ز آن قلعه حذرافرمود  یور نم

  لشان یافتاد آن سو م یخود نم
  از قالع و از مناهج دور بود

  ال یخ يدر هوس افتاد و در کو
  ست ن را باز جیا رّد سیکه ببا

  "ما منع  صیاالنسان حر"چونکه 
  ض شدیهوا تحر اهل ِ ک بریل

  ریخب به قلبا ً يهدین یهم از ا
  هوا حمامات یبل رمد ز آن ن

  م یو اطعناها تن ها بر سمعنا
  تو کفر باشد غفلت از احسان ِ

ز اعتماد شان جداید از اخود ب  
   يمثنو يگفته شد در ابتدا

  ست یجز محراب ن  صد جهت را قصد
  ک دانه است ی ۀهزاران سنبلن یو

  ز است اندر اعتباریک چیجمله 
  سرد شد اندر دلت پنجه طعام 

   يده ایرا صد هزاران د یکیکه 
  زین ریتدب يکژبان و یو ز طب
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  عذار یهمچو اسب ب ،بانیکان طب
از قرع لگام هرر زکامشان پ  

ما ناشده واقف که نک بر پشت  
  ن لگامیما ز یست سر گردانین

  ستانها شدهب يگل سوُ  یما پ
  درَند از خیکه گو ین نیچشان ایه

  بان آنچنان بندة سببیآن طب
  گاو نر یدر صطبل يگر ببند
  باشد تغافل خفته وار ياز خر

  ؟است ین مبدل تا کیکا :خود نگفته
  يده ایانراست پرّ ير سویت

  یتاخت يدیبه ص یئآهو يسو
  ده بهر کبسیدو يسود یدر پ

  گرانید يچاهها کنده برا
  رب  رادت کردمیدر سبب چون ب

  خاقان شده یاز مکسب یبس کس
زنان قارون شده بس کس از عقد  

  خر بودِ  مگردان چو د  پس سبب
  ریهم دل يدنگر يریر سبب گد
ن حزم و حذریاستثناست ا رّس  

  چشم اهل بدرمشرکان را دو دو 
  ز استگربُ گر چه  ،آنکه چشمش بست

  او بگرداند دل و افکار را
  فیلط ینیب يچاه را تو خانه ا

  ب خداستیتقل ،ستین تسفسط نیا
  کند یق میحقا آنکه انکار ِ

  الیخ حسبان ِ :د کهیگو یمهاو 
  

  بهره بودند از سوار یغافل و ب  
سگام  ل ِیاز تحو شان مروح م  
  نما ياستاد  ست استض چئرا

  سوار دوست کام  فیجز ز تصر
  ده ب يآن خار کی، لنمودهگل 

  ؟کوبد لگدیما که م يبر گلو
  زدان محتجب ی گشته اند از مکر ِ

  خر   در مقام گاو یابیباز 
  ؟ه کارین خفیااست  یتا ک ،یئکه نجو

  ؟است یاو مگر افالک ،دایست پین
   ؟يده اید ،رتیچپ رفته ست ت يسو
   یساخت ید خوکیش را تو صیخو
  افتاده به حبس و، ده سود ینارس
  ده فتاده اندر آن یش را دیخو

  ؟در سبب يپس چرا بد ظن نگرد
  ان شده یز آن مسکبه عر يگرید

ون شده یزنان مد بس کس از عقد  
  بهتر بود  یکنُ کم  يه بر ویتک

  ریزاست  پنهان شکه بس آفتها
ن قدریا  دیز نمازانکه خر را ب  

 چ قدریکم نموده تا ندارند ا

  ز است ب خر  ،اندر دو چشمش یز احول
 چون مقلب حق بود ابصار را

  ف یظر ینیب يدام را تو دانه ا
  قتها کجاست ید که حقینما یم

  تند یم یالیاو بر خ یجملگ
  بمال  یچشم ،باشدت یالیهم خ
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  دنیخوب بد تو بنده ندانست خر      کنیو ل ،میش نمودیخو یما بندگ
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  قیآن فر ،ان نداردین سخن پایا
زدند یگندم منه بر درخت  

  ش گرمتریچون شدند از منع و نه
  یز قول شاه مجتبیبر ست

  عقل پند توز آمدند از رغم ِ
  اندر آن قلعۀ خوش ذات الصور

  رنگ و بو ظاهر  چون حس ،پنج از آن
  زآن هزاران صورت و نقش و نگار

  کم باش مست  روص ين قدحهایز
  ستیأم ،گذرور بص ياز قدحها

  گوشبگشا پهن  باده بخش   يسو
  کمَ د جام یاین ،چون رسد باده

  يبجو "دلبندم" یمعن ،آدما
  لیخل آرد شد بهر ِ یگیچونکه ر

  د در وجودمصورت آ یصورت از ب
  ر در خصالمصو  یبیغن یکمتر

  یصورت یب رت محض آردت یح
  یدستها بافد هم ،یز دست یب

  کاندر دل از هجر و وصال آنچنان
  ؟ن موثر با اثریماند اچ یه

  ستا صورت ینوحه را صورت ضرر ب
  مستدل يا ،ق استین مثل ناالیا

  یصورت دینماصورت  یب  صنع
  ودآن بر وفق خَ  تا چه صورت باشد

شاکر شود ،نعمت بود صورت  
  ناالن شود ،بود یصورت زخم

  رد سفریگ ،بود يریسصورت 
  عشرت کند ،صورت خوبان بود

  بود، ناز آورد یصورت خوب
  کسب يآرد سو یصورت محتاج

  واندازه ها باشد برون  ن ز حدیا
  شه هایشها و پیت کینها یب

  ق یطر  آن دژ یبر گرفتند از پ  
  رون شدندیلۀ مخلصان بیاز طو

  آن قلعه بر آوردند سر يسو
  باش ره تا به قلعۀ صبر سوز ِ

  بر گشته ز روز  کیدر شب تار
  رب يسو از پنج ،در بحر و  پنج در

راز جو ،باطن پنج از آن چون حس  
  قرار یب بسشدند از سو به سو یم

  ت پرست ت تراش و بب ينگردتا 
  ست یک از جام نیل ،باده در جام است

 بانگ و خروش يتا از آن سو بشنو

   گوش دار، آوازت آمد دم به دم
قشر و ترك، يگندم بگو صورت   

  ل ینب يا ،دان که معزول است گندم
  دود زاده ست  یکز آتش همچنان

  د مالل یآ اش  ینیب یاپیچون پ
   یآلت یب زاده صد گون آلت از 

   یر آدممصو جان سازد  جان ِ
  ال یده گوناگون خیشود باف یم
  ؟چ ماند بانگ و نوحه با ضرریه

  ست دست ین شند از ضرر کیدست خا
  هد المقل م را جیتفه تلیح

   یبا حواس و آلت نگاردتن 
  دک و بیاندر آرد جسم را در ن

  صابر شود ،صورت مهلت بود
  باالن شود ،بود یصورت رحم

  رد سپریگ ،بود يریصورت ت
  خلوت کند ،بود یبیصورت غ

 بود، ساز آورد یصورت چنگ

  آرد به غصب  ،يصورت بازو ور
  گون گون ال ِیاز خ  فعل یداع

  شه هایاند صورت ِ  جمله ظلّ
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  وشستاده قوم خَیبر لب بام ا
  دیصورت فکر است بر بام مش

  فکرت مکتتم ،فعل بر ارکان و
  ستیخوش کز جام ِ  آن صور در بزم

  لعب و جماع  صورت مرد و زن و
  کان نعمت است  صورت نان و نمک

  غ و سپریت آن صورت  در مصاف
  يو يصورتها ،و میتعل ۀمدرس

  صورتند یب صورتن صور چون یا
  اوفتند  یند و در نفیش او رویپ
  صورت وجود ین صور دارد ز بیا

  او انکار ِ  ابد ظهوریخود از او 
ید صورتهر مکان وار و سقف  

  افتکار گر چه خود اندر محل ِ
  صورت است یب نیقی فاعل مطلق 

  صورت از کتم عدمین بآگه گه 
  یرد از او هر صورتیتا مدد گ

  صورت چو پنهان کرد رو یباز ب
  گر کمالیاز صورت د یصورت

  ر زادیکآن م یجز مگر آن صورت
  هنر یب يا ؟یکنیپس چه عرضه م

  مگو ،زدانیچون صور بنده ست بر 
  شیخو يدر افنا  و يدر تضرع جو

  فرهر صورتت نبود یغز ور 
يرو یکه آنجا م يشهر صورت  

  تا المکان يرویم یپس به معن
ياو شو نزدکه  ياری صورت  

  يصورت شد یب يسو  یپس به معن
  کلُّ  د معبودحق بو  قتیحق در
  م کرده اندد يسو خود يرو ،کیل
ِ یپ ،رک آن سیل   گمُ ن ضاالن ِیا ش

  من ز دیا ،ابد آن دادی یآن ز سر م

  ه اش ین ساین بیرا بر زم یکیهر   
  دیه بر ارکان پدیچون سا ،و آن عمل

  دو بهم  ،وصلت  ر ویک در تاثیل
  ست یشه یو ب يخودیب آن دة یفا
  وقاع  وقت یهوش یده ش بیفا
  صورت است  یب قوت آن ة دیفا
  ظفر یعنی ،یصورت یده ش بیفا

   یگشت ط ،چون به دانش متصل شد
  ؟صاحب نعمتند یپس چرا در نف

 صورتند یپس صورها بندة ب

  ؟شش جحودیخو ست پس بر موجدیچ
  او ن کار ِیا  خود ر عکس یست غین

  شۀ معمار دان یۀ اندیسا
  آشکار یست سنگ و چوب و خشتین

  صورت اندر دست او چون آلت است 
  د از کرم یمر صور را رو نما

   یاز کمال و از جمال و قدرت
 در رنگ و بو  کد آمدند از بهر ِ

  ن ضالل یباشد آن ع  دیگر بجو
 بابت ارشاد کردش از وداد

ِ یاحت   ردگ یبه محتاج  خود اج
  هش مجویصورت به تشب ،ظن مبر

ش ید به پیر ناکز تفکر جز صو  
  به ِ در تو   دیتو زا یکان ب یصورت

   يرو يا ،دتیصورت کش یب ذوق ِ
  ر مکان است و زمان یغ یکه خوش
   يرویاش م یمونس ياز برا

   ين مقصود غافل آمدآگر چه ز
  سبل  ران ِیذوق است س یکز پ

ر اصل استگر چه س، کرده اندگم ُ ر س  
  م د  از راه  يرس دهد دادیم

  گم ُ ر کردند پا و س  گرید قوم ِ
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  افتندیجمله  ،جملهگم شد ُ چونکه 
  

  کل بشتافتندُ  يسو ،کم آمد از   
    

هوش ین را و بیدختر شاه چ يرو در قصر قلعۀ ذات الصور نقش ِآن سه پسر شاه دن ید. 109
  ؟ستین صورت کیکه ا ،و در فتنه افتادن و تفحص کردنبرادر شدن هر سه 

  آن گروه ،ان نداردین سخن پایا
  قیده بودند آن فرید  زآن  خوب تر

  دین کاسه رسیا ازونشان یاف  زانکه
  باش رقلعۀ ه  شیخو کار ِکرد 

  کمان یر غمزه دوخت دل را بیت
ن بسوختیسنگ قرنها را صورت  

  ؟خود چون بود  بود یانروحچونکه 
  شه زادگان صورت در دل ِ عشق ِ

  غیهمچو مک ید هر یبار یاشک م
  دیشه ز آغاز د ،میدیما کنون د

  ار است از آنیبسِ  ا را حقّیانب
  خار ریغد ینرو  يکاریکانچه م

  دهد یعیتا ر ر یگتخم از من 
  آن و هست  یواجب یتو ندان

  است که تنن تو یاما نه ا ،او تو است
  یتوئ يظاهر که پندار ین توئیا

  گهر ي؟ ایبر صدف لرزان چرائ
  ین توئیبا تو اگانه است یب يتو
  لتاو يتو يآخر سو يتو
  نیآمد دف يگریتو در د يتو

  ند جوانینه بیدر آانآنچه 
میرون آمدیش بیخو ز امر شاه  
ِ یسهل دانست   شاه را م قول

  م در خندق همهینک در افتاد
  شیخو خود و فرهنگ ه بر عقل ِیتک
  زرق یبد را  م خویدیمرض د یب

پنهان کنون شد آشکار علت  
  حق ۀ رهبر به است از ذکر ِیسا

  سن و شکوه دند با حید یصورت  
  ق ین رفتند در بحر عمیک زیل

  دیون ناپدیاف  کاسه ها محسوس و
بال هر سه را انداخت در چاه  

  امان  یب يا ،االماناذیاالمان 
  ن و دلشان بر فروخت یدر د یآتش

 گرگون بودیفتنه اش هر لحظه د

  مانند سنان   کردیچون خلش م
  غ یدر يا :گفت ید و میئخا یدست م

  دیند یآن ب  چندمان سوگند داد
  انمان یکه خبر کردند از پا

  زو مطار یابین  يرّن طرف پیو
با پر آن سو جهدیکه ت  رر من پ  

  دست آخر آن واجب ب :یئهم تو گو
   که برتر از ما و من است یآن توئ

 یسوئ یو تو از ب يهست اندر سو

 دان شکریمدان، م یخود را  ن يتو

 یاب و بگذر از دوئیخود را  يتو

  ه و صلت یآمده ست از بهر تنب
  ن یچن ینیخود ب مرد من غالم ِ

  ش از آن یبند یر اندر خشت بیپ
  م یشد یاغی پدر  اتیبا عنا

  اشباه را یب يتهایو آن عنا
  ملحمه  یب ،بالۀ کشتخسته و 
  ش ین بال آمد به پیبودمان تا ا

  دق   ماریش را بیآنچنان که خو
  م و شکاریبند گشتبعد از آنکه 

  ک قناعت به که صد لوت و طبق ی
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  خسن ي، ایدر قناعت خوانده باش
  صد عصایبهتر از س نا یب چشم ِ

  نر زمادر تفحص آمدند اند
  ریص در مستفح ياریبعد بس
  هوش یبل از وح ،گوش ق ِینه از طر

  نین است ایپرو رشک نقش ِ :گفت
  مثال ین بیدارد شه چ يدختر

  پنهانست او  يپرهمچو جان و چون 
  نه زن  ه دارداو نه مرد ر يسو
  او دارد ملک بر نام ِ یرتیغ
  ن سودا فتادیکش چن  آن دل يوا
  جهل کاشت آنکه تخم ِ ين سزایا

  شیخو ر ِیکرد بر تدب ياعتماد
  دبه بوِ ت یم ذره ز آن عناین

ریام يا  ریشتن گیخو مکر ِ ترك  
  ستیلۀ معدود نین بقدر حیا

  ربود؟ یخواه یسود ک يریتا نم
  

 ذکر ذکر حق و ذکر بوالحسن  

  گهر را از حصاُ چشم بشناسد 
  ن در جهان یا !عجب ؟صورت که بود

  ریبص یخیکشف کرد آن راز را ش
پوش  يرو یاو ب ش ِید پرازها ب  

  ن ین است ایصورت شه زادة چ
 در بها و در جمال و در کمال

  وانست اویا  در مکتم پرده و
  شاه پنهان کرد او را از فتن 

  او د مرغ هم بر بام ِکه نپرّ
  ن سودا مبادین چنیچ کس را ایه

  حت را کساد و سهل داشت یو آن نص
ش یپ  خود با عقل م من کار ِرَکه ب  

  دسد رپانصر خرد یکه ز تدب
  ریبم وت یش عنایش پبک پا 

 ستیسود ن  يریتا تو نم ،لین حیز

  بهره بردار از وجودر و یرو بم
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

چ ی، هيبزبان از او سوال کرد یو کرم او و آنکه اگر کسبخارا در ت صدر جهان یحکا. 110
  ينداد

  اجلِ  صدرآن  يدر بخارا خو
  شمار یب يار و عطایداد بس

  ده بودیچیپ هازر به کاغذ پاره 
  پاك باز د و چو ماهیهمچو خورش

  آفتاب ؟دبوک  خاك را زر بخش
  را راتبه يفرقه ا یهر صباح

  عطا يروز يدان را بیمبتال
  قلم ان یگر بر علویروز د

  عام  دستان یگر بر تهیدروز 
  ریمان ِ صغیتیگر بر یروز د

  لیگر بهر ابناء السبیروز د
با زبانزاو   یکه کس ،دشرط آن ب  

  عمل  سن ِح  بود با خواهندگان  
  زر نثار ز جودش  يتا به شب بود

  افشاند جود یم ،تا وجودش بود
  بدهند باز  ایرند از ضیآنچه گ

  گنج اندر خراب  ،زر از او در کان و
  به ئزو خا  یامتُ تا نماند 

  آن سخا  وگان رایگر بیروز د
  شتغل م گریروز دهان یبا فق
  وام  گر بر گرفتاران یروز د
 ریفان ِ اسیگر بر ضعیروز د

 لیگر مر مکاتب را کفیروز د

  ان دهد ینگشاو، چ یزر نخواهد ه
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  رهش یبر حوال ک خامش یل
  ناگهان با لب سؤال يهر که کرد

اسه اشید من صمت منکم نجا ب  
  *داشت عشق و تاسه اش  یبر خموش

  بگفت يریپ یکی يروز  ً نادرا
  رش جد گرفتیپ  ر ویپمنع کرد از 

  پدر يا  يریشرم پ یبس ب :گفت
  طمعبه  یخواهیمو  ين جهان خوردیکا

  ر رایمال داد آن پ ،خنده ش آمد
  چ خواهنده از اویا  رین پیار یغ

ناگهان  هانیروز فق نوبت  
  چاره نبود یها بسیکرد زار

  د پایچیپ  رگو  گر بایروز د
  تخته ها بر ساق بست از چپ و راست

  نداد يزیچ ،و بشناختشدش ید
  ناست اوید که نابیتا گمان آ
  زیچ چیهندادش  ،هم بدانستش

دیکچونکه عاجز شد ز صد گونه م  
  وگان رفت و نشستیان بیدر م

  يندادش صدقه ا دش یهم شناس
  پگاه یش کفن خواهیپ پسرفت 

  گرن ین و مینش ،چ مگشا لبیه
  پندارد به ظن رده م ،ندیکه ب  بو

  بدهم به تو يه امین  هر چه بدهد
  د و بر راهش نهادیچیدر نمد پ

  نمد يبر روانداخت زر چند 
  رد آن کفن خواه آن صلهیتا نگ

ر نمد بر کرد دستیرده از زم  
  چون بستدم :گفت با صدر جهان

  عنود يا ،يردتا نم ،کنیل :گفت
موتوا"ِ  رّس  ن بودیا "قبل موت  
  چ فرهنگ دگریه  ردنر میغ

  ش واروید ،ستاده مفلسانیا  
  مال  ک حبه ی ن گنه یز يدزو نبرُ

 ه اشیبر همه اهل بخارا سا

  سه و کاسه اش یخامشان را بود ک
جفت  که منم با جوع  ،ه زکاتمد  

ر اندر شگفت یپِ  مانده خلق از جد  
  شرم تر یب یئاز من تو :ر گفتیپ

  به جمع  يرین جهان گیکان جهان با ا
  ر رایرد آن توفر تنها بیپ
  تسو کید و یه زر ندم حبین
  ه از حرص آمد در فغان یک فقی

  چ سودینبودش ه ،یگفت هر نوع
مبتال قوم ِ ناکس اندر صف  

   برَد آن شه گمان کاشکسته پاستتا 
  از لباد  دیرو بپوش  گرید روز ِ

 ان برخاست اویان اعمیدر م

  زیآن عزگفتن  از گناه و جرم ِ
  دیبر سر کش يچون زنان او چادر

  دست   پنهان کرد  سر فرو افکند و
   يدلش آمد ز حرمان حرقه ا در

  راه  ش ِیه پن ،چم در نمدیکه بپ
  نجا گذریا  تا کند صدر جهان
  کفن  وجه یزر در اندازد پ
  ه خویکد ر ِیهمچنان کرد آن فق

  آنجا فتاد معبر صدر جهان 
  ودل خَیرون کرد از تعجیدست ب

  تا نهان نکند از او آن ده دله 
  ز پست او  دست یپکرد از سر برون 

  کرم   ببسته بر من ابوابِ يا
  چ جودیه يمن نبرد جنابِ زا

  دسمتها ریغن ردن م یکز پ
  له گریح يا ،رد با خدایدر نگ
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  به ز صد گون اجتهاد ،تیک عنای
  ت هست موقوف مماتیو آن عنا

  ستیز نیت نیعنا یبلکه مرگش ب
ریپِ  ین افعیا ،د باشدمرّآن ز  

  

  جهد را خوف است از صد گون فساد  
  ن ره را ثقات یتجربه کردند ا

  ست یأم یئجا ،هان و هان ،تیعنا یب
  ؟ریضر یشود افع یزمرد ک یب

  

  
  
  
  

  ر امردیو تدب یدر خانقاه با لوطکوسه امرد و ت یحکا. 111
  در انجمن يو کوسه ا يامرد

  قوم محتجبمشتغل ماندند 
  ز آن عزب خانه نرفتند آن دو کس

چار مو  بر زنخدان  دکوسه را ب  
امرد به صورت بود زشت کودك  

  یاز گمرهرد شب ب بد ییلوط
  ستاو از جا بج ،زد کودكدست بر 

  ؟یخشت چون انباشت ین سیا :گفت
  گیالنار خرس مرده ر یف يا: گفت
  خود از ضعف ،مارم ویب یکودک
  یتف يز رنجور ياگر دار :گفت

  یب مشفقیک طبیا به خانۀ ی
  ؟انم شدنتآخر من کجا  :گفت

  يلحدم ،يدیپل ،یقیچون تو زند
  بود بهتر مکان اوک یخانقاه

  خوار خمر یرو به من آرند مشت
  ریر زیز راست خود یوآنکه ناموس

  ر نظریار ِ با ناموس را غی
  عام بازار ِ   ن بودیخانقه چون ا

  ؟از کجا يتقوناموس و   ؟خر کجا
  و عدل جو یمنیعقل باشد ا

  زنان يزم من روم سویور گر
  افت زندان و فشاریوسف از زن ی

  بر من تنند یاز جاهل آن زنان 
  زنان ین ،ز مردان چاره دارم ین

  ستیبعد از آن کودك به کوسه بنگر

  د در وطن ب یآمدند و مجمع  
  شب  ثلث ِ شد زمان ،رفت و روز

  عسس  ترسهم بخفتند آن سو از 
  ک همچون ماه بدرش بود رویل

  ست خشت یب خود هم نهاد اندر پس ِ
یشتهخشتها را نقل کرد آن م   

  ؟سگ پرست يا یستیتو ک یه :گفت
  ی؟خشت چون برداشت یتو س :گفت

 گیت مانند دیخاص یابله و ب

  رتقدم  اطینجا احتیکردم ا
  ؟یجانب دار الشف ینرفتچون 

   یغلقاز سقامت م يگشاد اوک
  من ممتحن  روم یکه به هر جا م

   يدشم چون دیبرآرد سر به پ یم
  امان  يدر و زمانک یدم یمن ند

ه فشاریکف خا  ر نطفهچشمها پ  
  ریدهد مالش به کیم غمزه دزدد 

 ن پر خطرین نظر دیکن زیست، لین

   ؟خام وان ِیچون بود خر گله و د
  ؟ت و خوف و رجایخر چه داند خش

  ؟اما عقل کو ،زن و بر مرد بر 
  افتم اندر افتتان ُ وسف یهمچو 

  ع بر پنجاه داریمن شوم توز
  جان من کنند اشان قصدیاول

  ؟از آن ینم نیاز ا ین چون چون کنم
  ست یراو با آن دو مو از غم ب :گفت
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  خشت کار ِیفارغ است از خشت و از پ
  نمون بهر ِ چار مو  دانبر زنخ
  ت بهتر استیعناۀ یسا يذره ا

  ر کندطاعت ب طان خشتیزانکه ش
  يت او ندارد زهره ایبا عنا

بنهادة تو است  ر استخشت اگر پ  
  مو را از آن یکیقت هر یدر حق
  ستیاز آن مو  ُکه کیهر  ،قتیدر حق

  يبر در یتو اگر صد قفل بنه
  نهد يهراگر م از موم   يشحنه ا

  همچو کوه  تیعنا آن دو سه تار ِ
  کو سرشتین يا ،گذاررا مخشت 

  دست آر در  زآن کرم دو تا مو   رو
  دبه بوِ از عبادت   معال نوم ِ

  آن سکون سابح اندر آشنا
  دست و پا ساکن به آب اندر سباح

  رود سباح ساکن چون عمدیم
  و کنار حد یاست ب یئایعلم در

او مر ِگر هزاران سال باشد ع  
  

  زشت  و ز چو تو مادر فروش کنگ  
  کون  رامونیپخشت  یبهتر از س

  از هزاران کوشش طاعت پرست 
  ه کندر خود را  ،دو صد خشت است  گر

 يشتن را بهره ایتا بسازد خو

  آن سو است  ياز عطا  آن دو سه مو
 دان  کالن یخُرد منگر، همچو کوه

  ست یصلۀ شاهنشهه و کان امان نام
   يره سریخ  بر کند آن جمله را

  دل بشکهد پهلوانان را از آن 
ما در وجوه یس چون فرّ  شدهد س  
ِ یسب از دُخمن میا هم  ک یل   زشت  و

  سب و غم مدارمن بُخیوآنگهان ا
  دکه مستنبه بو یآنچنان علم

با دست و پا  یاعجم به ز جهد  
 با انتطاح یبه رود از اعجم

 زد دست و پا و غرق شد یاعجم

  بحار علم است غواص ِ طالبِ
  جوو  ر از جستیسچ یهنگردد  یم

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ایشبعان طالب العلم و طالب الدنیث منهومان ال یان حدیبدر . 112
  انیبگفت اندر ب حق کان رسول ِ

راتهایا و توفیالدن طالب  
  نظر ين قسمت چو بگماریپس در ا

  ؟ا پس چه باشد آخرتیر دنیغ
  نیقیا آخرت باشد یر دنیغ
  

  شبعان یمنهومان هما ال  :نکهیا  
راتهایتدب العلم و  طالب  

ِ یغ   پدر يا ،ن علمیا باشد ایدن ر
 رهبرت  گردد  نجا ویز  کند َ کت 

  نیام ينجات آنجا، ایکان برد ز ا
  

  
  
  
  
  

  برادر بزرگتر يه و مقاله یگر در آن قضیشاهزادگان با همدبحث . 113
  رو به هم کردند هر سه مفتتن

  میند ک سودا یک فکر و یهر سه در 
  یکیهر سه را خطرت  یدر خموش

  شانهر سه زان یاشک ر یک زمانی

  رنج و حزن ک یدرد و ک یهر سه را   
  م یسق  ک علتیک رنج و یهر سه از 

   یکیدر سخن هم هر سه را حجت 
  خون فشان   بتیمص بر سر خوان ِ
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  هر سه کس ک زمان از آتش دل ی
  ریخ اخوان ِ ياک :ن گفتیآن بزرگ
  لهگ يهر که به ما کرد  از حشم

  ؟کم نال از حرج :میگفت یمنما 
  ؟اکنون چه شدما صبر  دین کلیا

  اندر کش مکشک :میگفت یما نم
  جنگ تنگاتنگ وقت  مر سپه را

  آن زمان که بود اسبان را وطا
کنانُ  یه یش را هیخو ما سپاه  

  جمله عالم را نشان داده به صبر
میره سر شدیچه خ ،ما شد نوبت !  

  تو گرم يکه جمله را کرد یدل يا
  يدزبان که جمله را ناصح ب يا
  ؟تو يشکر خا کو پند ،خرد يا
  ش رایرده صد تشوز دلها ب يا

  يده ایش ار کنون دزدیر  ياز غر
گرانید چون به درد  يددرمان ب  

وقت يها يها  یگرانید پند  
تو د ساز ِبانگ بر لشکر زدن ب  

به هوش يدیه سال بافآنچه پنج  
  وشاران بود خَی ت گوش ِیاز نوا
وستهیپ يدسر ب، م مکنخود را د  

  بساط يست بر رووآن ت يباز
  با خرد يت گوش کن، این حکایا

  

  بر زده با سوز چون مجمر نفس   
  ؟ریغ م اندر نصح ِیما نه نر بود

  فقر و زلزله خوف و از بال و 
  الفرج  کالصبر مفتاح ،صبر کن

  ؟چه شد ،منسوخ شد قانون !عجب يا
   ؟خوش میاندر آتش همچو زر خند

  د رنگ یمگردان ،نیه :گفته ما که
  ر پایز  دهیبر يجمله سرها

  چون سنان   د قاهریئش آیبه پ :که
  نکه صبر آمد چراغ و نور صدرآز

  م یدر چادر شد  زشت چون زنان ِ
  دار شرم   از خود ،کن خود را وُ گرم 

  ي؟از چه تن زد ،نوبت تو گشت
  ؟تو يهایچه شد ه ،ن دمیست اوت دور ِ

  ش رایبجنبان ر ،نوبت تو شد
ِ ین بر ریش از ایپ    يده ایخود خند ش

   ؟يتن زد شد، چونتو  مهمان ِ   درد
   يوا يوا ،یدر غم خود چون زنان

  ؟تو چه گرفت آواز ِ ،بانگ بر زن
  بپوش  یبغلتاق  ج خودیز آن نس

  رون آر و گوش خود بکش یدست ب
  گم مکن ُ ش و سبلت یپا و دست و ر

 ش را در طبع آر و در نشاطیخو

  سند ین معنیاندر ا یتا بدان
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  را و بزخم مشت بطبع آوردن یهیفق یدن پادشاهیبه مجلس کش. 114
  وشخَ مست اندر بزم ِ یپادشاه

  دین مجلس کشیا کش در کرد اشارت 
  اریاخت یدندش به شه بیپس کش

  نپذرفت او به خشم ،عرضه کردش
  که به عمر خود نخوردستم شراب

  دیده يزهر مرا  یم ين به جایه

  ش بر در یهیک فقیگذشت آن  یم  
  دیلعل در خوردش ده وز شرابِ

ش چون زهر مارست در مجلس ترُش  
  د چشم یبگردان یاز شه و ساق

   مارد از شرابم زهر یخوشتر آ
  دین وا رهیشما ز ،ش ویتا من از خو
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عربده آغاز کرد ،نخورده  یم  
لهمچو اهل نفس و اهل آب و گ  

  حق ندارد خاصگان را در کمون
  جام  دارند بر محجوبیعرضه م
  گرداند از ارشادشان یرو هم

گر ز گوشش تا به حلقش ريده ب  
  ست نوریجانش ن چون همه نار است

  گفت رفت رون ماند و قشر ِیمغز ب
  ستیجز که قشر افشار ن  دوزخ نار ِ

  شعله زن يور بود بر مغز نار
  ن قاعدهیا  میتا که باشد حق حک

  مغفور از او  نغز و قشرها مغز ِ
  گر بکوبد بر سرش  تیاز عنا

  ماند او بسته دهان  ور نکوبد
  یک پین يا: بگفت یبا ساق شاه

  بر هر خرد یان حاکمهست پنه
  ر اویآفتاب مشرق و تنو

  نچرخ اندر آرد در زم  چرخ را
  خره کرددگر را س کاو عقل ِ ،عقل

  ریگ :گفت ،بر سرش زد یلیچند س
  شاد و خندان شد چو باغ ،مست گشت و

  انگشتک بزد ،ر و خوش شدیر گیش
  چو ماه  در مبرز دیدزك یک کنی

  دهانش باز ماند ،د او رایچون بد
مشتاق و مست ،مرها بوده عزبع  

  د آن دختر و نعره فراشتیبس طپ
مرد زن به دست  لقا در وقت  

  شتگه در  ش نرم ویگاه  بسرشد
  يگاه پهنش واکشد بر تخته ا

  گه نمک  ب وآزد یر يگاه در و
  د مطلوب و طلوبیچین پین چنیا
  را با زن است  تنها نه شو  ن لعبیا

  مرگ درد  چون  گشته در مجلس گران  
  دل  در جهان بنشسته با اصحابِ

شربون یرار جز در با یاز م  
  کالم از ر یغ او،ابد از ی یحس نم
  شان داد  دهیند به دیب یکه نم

   ينصح اندر درونشان در شد سرّ
  جز قشور سوزان  کافکند در نار ِ

   ؟شود از قشر معده گرم و زفت یک
  ست یکار ن يچ مغزینار را با ه

  نه بهر سوختن  ،بهر پختن دان
  مستمر دان در گذشته و نامده 

  دور از او ؟مغز را پس چون بسوزد
  احمرش  شرابِ رداشتها آ

  ن شهان یا بزم ِ  رب وه از شُیچون فق
   یده به طبعش آر ه ؟یچه خموش

  برد خودهر که را خواهد به فن از 
  ر اویران بسته در زنجیچون اس

  فن   مین چون بخواند در دماغش 
  نرد استاد است يو ،مهره زو دارد

  ریآن زح  یلیس م ِید از بیدر کش
  و مضاحک رفت و الغ  یمیدر ند

  زك کندیمبرز رفت تا م يسو
خ با یسخت ز شاه  ز قرناقان ِ ر  

  تن ستم پرداز ماند  عقل رفت و
  زد دو دست  برزك در زمان یبر کن
  نداشت  يسود ،و يامد با ویبر ن

  اونان ر آمد به دستیچون خم
  ر مشت یز یچاق چاقزو بر آرد 

   يک لخته ای یدر همش آرد گه
  از تنور و آتشش سازد محک 

  ن لعبند مغلوب و غلوب یاندر ا
  ن فن است یرا ا یق و عاشقیهر عش
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  ن و عرضیم و حادث و عیاز قد
  دگر یرنگ یکیلعب هر  ،کیل

  لیو زن را گفته شد بهر مث يشو
  او دست نگا ینه  ،آن شب گردك

  معتمد يا ،یاو کن تو باکانچه 
  ا که هست او مست توین زن ِ دنیا

  يخودیه از بیحاصل، آنجا آن فق
  ه افتاد بر آن حور زادیفق آن

  دیقالبها چخ ،وست ویجان به جان پ
  ؟چه ارسالن ،ه ملکشراب و چچه 

  نین و غیچشمشان افتاده اندر ع
  گر مرادیکشان از آن دیافت هر ی

  ؟ق باز گشتیکو طر ،شد دراز و
  ند واقعهیشاه آمد تا بب

  ست و برفتبر ج يجاه از یآن فق
  ر نکالر شرار و پپ ،شه چو دوزخ

  خشم و قهراز ر د پیهش دیچون فق
  ارکگرم  يکا ،اش یبانگ زد بر ساق

  ایک يا :گفت ،شاه راخنده آمد 
  کار من عدل است و داد ،پادشاهم

  خورم از ترش و خوشیآنچه آن را م
  ننوشم همچو نوش یآنچه آن را م

  زآن خورانم من غالمان را که من
  زآن خورانم بندگان را از طعام
  من چو پوشم از خز و اطلس لباس

  ذو فنون یشرم دارم از نب
  ت با بنونین وصیکرد ا یمصطف

  و برد با خود جفت خوب هیشد فق
  يگران را بس به طبع آورده اید

  ش رایخو يهم به طبع آور به مرد
  ر شودصبرت پ يچون قالووز

  صبرش شد براق نکهن چویب یمصطف

  ن مفترض یرام  س ویچون و یچشیپ  
  دگر یک ز فرهنگیچش هر یپ

  ل یزن را بد گس   يشو يکه مکن ا
؟تو خوش امانت داد اندر دست  

  خدا با تو کند یکیاز بد و ن
 حق امانت دادش اندر دست تو

 يزاهد یماندش و ن یفیعف ین

  او اندر آن پنبه فتاد آتش ِ
  دیطپ یده میسر بر زن چو مرغ 

   ؟جانم یبخوف و چه  ،نیچه د ،ایچه ح
  ن یحس ین ،نجاشد آ دایحسن پ ین

 ک خرّم و دل گشت شادیطبع ِ هر 

  انتظار شاه هم از حد گذشت 
  القارعه و زلزله  آنجا  افت ی

  تفت   بربود  یم جام ِ ،مجلس يسو
تشنۀ خون دو جفت د فعال ب  

  زهر گشته همچون جام ِ یتلخ و خون
  در طبعش آر ن یه ؟رهیخ یچه نشست

  راو آن دختر ت ،آمدم با طبع
  جودم بداد ار را یز آن خورم که 

 ار از پنج و ششیدهد در خورد یم

  ار و توش ی خورد آن را بهدهم  یک
  شتن یخاص خو خورم بر خوان ِیم

  خام  کها ی ،خود ز پخته ،که خورم من
  نه پالس  ،ز آن بپوشانم حشم را

م گفت مما تلبسون ألبسوه  
  اطعموا االذناب مما تاکلون 

 خاص ِ کشاف الکروب ياز عطا

   يست و راغب کرده اچ يدر صبور
  ش رایدور اند کن عقل ُِ شوا یپ

  ر شودب یرش و کرسع جان به اوج ِ
 طباق  يدش به باالیبرکشان
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  وب ِ رادیشه کرد ایپ يچون صبور
  صبر صدر آمد به هر حالت که  هست

  يده ایصبر مفتاح الفرج نشن
  صبر آرد عاشقان را کام ِ دل

  ن سخن کوتاه کنیرد احد ندا
  

 از بال او را در ِ رحمت گشاد  

 صبر وامگذار تا بتوان ز دست

 يده ایچیل در پین تعجیکاندر ا

 دالن را صبر شد آرام ِ دلیب

  ث عاشقان بر گو سخنیواز حد
  

  
  
  
  
  

ن تا به قدر امکان به مقصود یت چیتمام ماجرا به جانب والاشاه زادگان بعد از  رفتن. 115
  ک شدن محمود استیکتر باشند اگر  راه وصل مسدود است به قدر امکان نزدینزد

  عاشق و  زوتر بران يباز گرد ا
  هر سه شهزاده چو کار افتادشان

  روان گشتند زود  ن بگفتند ویا
  ن شدندیقیصد  دند ویصبر بگز

  بگذاشتند لک ران و میوالد
  ریادهم از سرم یهمچو ابراه

  یسر خوش  م مرسلیا چو ابراهی
  دیل صبار مجیا چو اسماعی

  

 کانتظار توست آن شهزادگان  

 دادشان یعشق در خود گوشمال

  آن لحظه بود ،ار منی يا ،هر چه بود
  ن شدندیبالد چ يبعد از آن سو

  راه معشوق نهان برداشتند
  ریپا و سر کرد و فق یعشقشان ب

   یش را افکند اندر آتشیخو
  دیکش یش عشق و خنجرش حلقیپ

 

  
  
  
  
  
  
  
  

فتۀ یشخا یزنان عرب چون زل با جمال و کمال وس که پادشاه عرب بود و یت امرؤ القیحکا. 116
  شد ید طالب معنی، بااند ینها همه تمثال صورتیمگر دانست ا ،بودنداو 

  خشک لبس از ممالک یامرؤ الق
  بود نازك طبع و هم صاحب جمال

  بر دلش یقیچونکه زد عشق حق
  د و برفتیبپوش یم شب دلقین

  زد در تبوكیامد خشت میتا ب
  نجا به کدیس آمدست ایامرؤ الق

  ش اویشد پ  آن ملک بر خاست شب
  دو ملکت شد کمال  یوسف وقتی

ِ یگشته مردان بندگان از ت   تو غ
  ما بود بخت ،تو یش ما باشیپ

هم من و هم ممن  لک تو مملوك  
  او خموش  و یفلسفه گفتش بس

  تا چه گفتش او به گوش از عشق و درد

  دش عشق از خطۀ عرب یهم کش  
 شاعر و صاحب اصول، اندر کمال

 ال و منزلشیسرد شد ملک و ع

 خت تفتیان مملکت بگریاز م

  از ملوك  یشاه :با ملک گفتند
  زندیم یخشت و  شکار عشق شد

  خو کین کیمل يا: اوبا گفت 
  را رام از بالد و از جمال و مر ت

  تو غ ِیم یو آن زنان ملک مه ب
  صد جان شود  تو ما از وصل ِ جان ِ

  تو به همت ملکها متروك يا
  پوش  يرو  ناگهان وا کرد از سرّ

  سر گردانش کرد ،همچو خود در حال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



154 

 

ار شدیاو بگرفت و با او  دست  
  ن دو شهآتا بالد دور رفتند 

  ریبر طفالنست ش  بر بزرگان شهد و
  شود غرغش کند یکه چو در کشت

  خُسرو آن شاه زمانیقصۀ ک
  شمار یب بس ملوك ،ن دویر ایغ

  نیچ گرد  ن سه شه بچه همیجان ا
  ریند از ضمیتا لب گشا یزهره ن

  ن زمانکجو آیصد هزاران سر به 
  یخوش خشم در وقت یعشق خود ب

  ن بود آن لحظه کاو خشنود شدیا
  او ر ِیش يجان فدا مرج ِ ،کیل

  یبه از هزاران زندگ ش کشتن
  دگرکیت رازها با یبا کنا

  نبودحرم خدا ماز ر یراز را غ
  ان همدگریم یاصطالحات

  ر عام آموختندین لسان الطیز
آواز مرغ است آن کالم صورت  

  ؟ریط که داند لحن ِ یمانیکو سل
  ستیا همان کردیو بر شبه سلید

  مان از خدا بشاش بودیچون سل
  فهم کن یئتو از آن مرغ هوا

  قاف يمرغان بود آن سویس يجا
  آن اتفاق د یکه د  را یالیخ هر
  بهر مصلحت  قطعفراق  ین

  جسم ِ چو جانآن  يبهر استبقا
  جسد یآن روح يبهر اسبقا

  شان صالحیز ا ش جو یبهر جان خو
  از سپندان تا به عود  خایآن زل

  نام او در نامها مکتوم کرد
  "موم ز آتش نرم شد" یچون بگفت
  "دیمه بر آمد بنگر" یور بگفت

  زار شدیو کمر ب تاجاو هم از   
  ن گنه ینکرده ست ات ک کرّیعشق 

  ریمن االخ  دبو یاو به هر کشت
 تا فرقش کند يتا به قعر از پا

 ان انس و جانیهست شهره در م

  لک و تباراز مبربود عشقشان 
  ن یهمچو مرغان گشته هر سو دانه چ

  ریبا خطر بود و خط يزانکه راز
  کمان   زه کردهِ   عشق خشم آلوده

   یره کشیم خم به ددارد د يخو
  چون که خشم آلود شد ؟میمن چه گو

ِ ین شمشآ  ن عشق ویکشد اُ کش    او ر
   ین بندگآسلطنتها مردة 

  خطربه صد خوف و  يپست گفتند
  را جز آسمان هم دم نبودآه 
  خبر رادیا بهر ِ از داشتند

  اندوختند يطمطراق  سرور
  خام  مرد  رغانم ناجغافل است از 

  ریهست غ ،ردیو گر چه ملک گید
  ست یلمناش نع،مکرش هست و علم

  لمناش بودز ع يریمنطق الط
  ن ن لدم ور ِیط یدستیکه ند
  را نباشد دست باف  یالیهر خ

  افتد فراق  ان یبعد الع آنگهش 
  من است از هر فراق آن منقبت یکا

 در ابر  خور گردد نهان يلحظه ا

  ک دم در کشدیآفتاب از برف 
  شان اصطالح یا ن مدزد از حرفیه
  وسف کرده بودی  زیچ هام جملن

  آن معلوم کرد  محرمان را سرّ
  "با ما گرم شد  اریکان " يدن بیا

  "دیب سبز شد آن شاخ ِ" یور بگفت
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  "طپندیآبها خوش م" یور بگفت
  "ندتن یمبرگها خوش " یور بگفت
  "گل به بلبل راز گفتُ " یور بگفت
  "؟ون است بختیچه هما" یور بگفت

  "سقا آورد آب"که  یور بگفت
  "پخته اند یگیدوش د" یور بگفت
  "نمک یهست نانها ب" یور بگفت
  "به درد آمد سرم"که  یور بگفت

  محرمان را زآن خبر بد، که چه گفت
  يداو ب اعتناق ِ ،يگر ستود

  يگر بر هم زداصد هزاران نام 
  او نام ِ یچو گفت ،يگرسنه بود

  ياو ساکن شد ش از نام ِیتشنگ
بلند ز آن نام ِ ،شیدرد يدور ب  
نیاو را پوست يسرما بود وقت  
  پاك خوانند هر دم نام ِ یم  عام

  هو کرده بود از نام ِ یسیآنچه ع
  د جانیچونکه با حق متصل گرد

  دوست ر از عشق ِپ از خود بود و  یخال
  وصل داد زعفران ِ يخنده بو

  رادرا هست در دل صد م یکیهر 
  آفتاب  روز  ار آمد عشق رای

  اری يآنکه نشناسد نقاب از رو
  عاشق هم او يروز روز او و 

  ن آبیاز ع  ان را نقد شدیماه
  ریر گیز پستان ش ،همچو طفل است او

  ر رایطفل داند هم نداند ش
  روح را  نامهگرد  ن یا ج کرد یگ
  بلک اندر او ،ج نبود در روشیگ

  گم شودُ ابد یابد او که یچون ب
  ن بودیآنگه تگردد گم چون دانه 

  

 "سوزد سپند یخوش هم" یور بگفت  

  "کنندیم یدست بر هم رقص و مست"
   "از گفتبشه شهسرّ " یور بگفت
   "د رختیبر افشان"که  یور بگفت
  "بر آمد آفتاب ن یه " یور بگفت

  "ک لخته اندیش برحوائج از "ا ی
   "گردد فلک یعکس م" یور بگفت
   "درد سر شد خوشترم" یور بگفت

 که مخالف با موافق گشت جفت

   يداو ب فراق ِ ،يدیور نکوه
او و قصد  ی ،او خواهيدوسف ب   

  او جام ِاز مست  ،ر ویاو س يشد یم
   يباطن شد وسف شربتی نام ِ

  سودمند یدر حال گشتدرد او 
  ن یا ،دوست نام ِ  کند در عشقُ ن یا
  چو نبود عشقناك   ن عمل نکندیا
  از نام او  ورا  دایپ يشد یم

  نست آن یذکر ا ،ن است ویذکر آن ا
  در اوست انک  بدراپس ز کوزه آن ت

  آن بعاد از ِیپ يه بوهایگر
  عشق و وداد ن نباشد مذهبِیا

  را همچون نقاب  يآفتاب آن رو
  بدار يدست از و ،است "عابد الشمس"

  عاشق هم او يدل سوزاو،  دل هم
  نان و آب و جامه و دارو و خواب 

  ریش ر ِیغ نداند در دو عالم  یم
  ر راین طرف تدبیراه نبود ا

  ابد فاتح و مفتوح رایتا ب
  ل و جوینه س ،ا بودیحاملش در
  غرقۀ قلزم شود یلیهمچو س

"بودن یا  "زر ندادم  يردتا نم  
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ن در شهر تخت گاه یشدن در بالد چ يو متوار یطاقت شدن برادر بزرگتر بعد از مدت یب. 117
  . ن عرضه کنمیمن رفتم الوداع تا خود را بر شاه چ: و گفتن که
  ثمه يکفواد یراس یاو الق     يمقصود یلنیتن یاما قدم

  جانیاا سر بنهم همچو دل از دست ی     رساندم به مقصود و مراد يا پای
   حت برادران او را سود ناداشتن،یو نص

  ف ترشدهایاضلها اهللا ک       ن دع فئهیا عاذل العاشقی
  من اخوان ِ يا :ن گفتیآن بزرگ

  صبرم نماند ،گشته ام یالابال
  طاق شد ين صبوریطاقت من ز

  فراقر آمدم اندر یمن ز جان س
چند درد ؟کشد مرافرقتش ب  

  ن من از عشق زنده بودن استید
  وبی، جانها را کند پاك از عغیت

  ماهم بتافت ،چون غبار تن بشد
  صنم يا ،عشقت عمرها بر طبل ِ

  کردست جان یئبامرغ يدعو
  ؟چه غم یز اشکستن کشت  را  بط

  د جان و تنمبو ين دعویزنده ز
  یخواب ن کنیول ،نمیب یخواب م

  یمرا صد بار تو گردن زن گر
  ش و پسیرد پیار خرمن بگ  آتش

  یوسف را نهان و مختبیکرده 
  یئلت سازیح زه کردندش یخف

  حت در سمریآن دو گفتندش نص
  ما نمک يشهاین منه بر ریه

  ریخب یخیش یکیر یجز به تدب
  رده پیئکه نارو  یآن مرغ يوا

  يعقل باشد مرد را بال و پر
  باش يجو  ا مظفری ،ا مظفری
  ن قرع بابیرد اخ ز مفتاح ِ یب

  ن از هوایب یدر دام م یعالم
  نه چو مرگیمار بر سستاده یا

  من  ن جان ِیز انتظار آمد به لب ا  
  ن صبر در آتش نشاندیمر مرا ا

عشاق شد واقعۀ من عبرت  
  در فراق آمد نفاق  زنده بودن 

  تا عشق سر بخشد مرا  سر ببر
  سر ننگ من است  ،ن جان ویز یزندگ

  ف افتاد محاء الذنوب یزانکه س
افت یصاف  يهوا من  جان ِ ماه  
  زنم یم "یاتیح یموت یان ف"
  ؟ز طوفان بال دارد فغان یک

  اش بر آب بس باشد قدم  یکشت
   ؟چگونه تن زنم ين دعویمن از ا

یکذاب ن یول ،هستم یعمد   
   یبر فروزم روشن ،همچو شمعم

  بس   آن ماه شب روان را خرمن ِ
   ینب عقوبِیز  ،لت اخوانیح

   یئغماز  رهنیپ  کرد آخر
  خبر یخود را ب مکن ز اخطار  :که
  و شک  يجلد ازن زهر ین مخور ایه

  ریبص یچون نبودت قلب ؟يچون رو
افتد در خطر  رد در اوج وبر پ  

   يرهبر عقل ِ ،چون ندارد عقل
  باش  يجو ا نظرور ی ،ا نظروری

  صواب  ينه از رو ،از هوا باشد
  دوا هم رنگ يو ز جراحتها

  اشگرف برگ    دیر صدر دهانش به
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  او به پاست یشیچون حش  شیدر حشا
  برگ يند بهر خور بر رویچون نش

  ش بازیدهان خو یکرده تمساح
  ۀ خور که در دندانش ماندیاز بق

  نند کرم و قوت رایمرغکان ب
ناگهان او ،ر شد ز مرغچون دهان پ  

  نان ر ز نقل و پُ ر ز پ ن جهان ِیا
  تراش يروز يبهر کرم و طعمه ا

  ر خاكیروبه افتد پهن اندر ز
  آن يد زاغ غافل سویایتا ب

  وان چو هستیصد هزاران مکر در ح
  نین العابدیدر کف چو ز یمصحف

  من يموال يا :دت خندان کهیگو
  ریقاتل صورتش شهد است و ش زهر ِ

  مکر است و زرق  جمله لذات هوا
  نور کوته و کذب و مجاز، برق

  خواندن یبه نورش نامه تان ین
  برق رهن ِ یآنکه باش جرم ِ ،کیل

  رد بر دلت آن آفتابیخشم گ
  لیدل یب کشاند مکر برقت  یم

  یاوفت يجو درگاه  ،کهَ بر گاه 
  جاه جو يا ،لیتو دل ینیخود نب

  لیشصت م  ن رهیکه سفر کردم در ا
  ن شگفتیا يسو گر نهم من گوش

  عمر خود کردم گرو  ن رهیمن در ا
  چو برق  یک در ظنیل ،يراه کرد

  يمن الحق خوانده ا یغنیظن ال 
  نژند يا ،ما یدرآ در کشت نیه

  ؟ر و داریرم گیچون ترك گ :د اویگو
  نیقی   به از تنها  کور با رهبر

  اژدهااز پشه در  يزیگر یم
  پدر ياز جفاها يزیگر یم

  است یگ مرغ پندارد که او شاخ ِ  
  مرگ  مار ِ در فتد اندر دهان ِ

  دراز کرمان ِ گرد دندانهاش 
  د و بر دندان نشاندیئکرمها رو

  مرج پندارند آن تابوت را
  فرو بندد دهان   در کشدشان و

  باز آن تمساح دان  چون دهان ِ
  من مباش یدهر ا تمساح ِ از فن ِ

  مکرناك  خاکش حبوبِبر سر 
  آن مکر دان   رد به مکریاو گ يپا

  ؟هتر استکاو م  چون بود مکر بشر
  ن یاندر آست زهرر پ يخنجر

  ر سحر و فن پ  یاو بابل در دل ِ
  ریر خبیپ صحبت ین مرو بیه

ِ است گ یکیتار ز وسو   نور برق  رد
رد او ظلمات و گ تو دراز راه  
  راندن  یانتاسب   به منزل ین

  شرق  انوار ِ  از تو رو اندر کشد
 از عطارد نور و تاب یچون تو جوئ

  ل یل میشب م  یدر مفازة مظلم
   یاوفت ين سویگه بد ،ن سواگه بد
  از او یرو بگردان  ینیور بب

  ل ین دلید ایمر مرا گمراه گو
  د گرفت یز امر او را هم ز سر با

  خواجه برو يا ،هر چه بادا باد
عچو شرق  یوح یکن پُ  هشر آن ر  

   يمانده ا یز شرق  یو ز چنان برق
  ببند ین کشتیا هب یآن کشت کها ی

  ؟لت کورواریچون روم من در طف
  ن یصد ننگ است از ا ،ننگ است و یکین آز
   در بحرها یمی از يزیگر یم

  شور و شر ان ِیلوط ان ِیدر م
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  از ماللوسف یهمچو  يزیگر یم
ج یز   همچو او یافتُ در چه ن تفرّ

  پدر  يآن به دستور يگر نبود
  او اذن داد آن پدر بهر دل ِ

  شدسر ک یحیکز مس يریهر ضر
  اگر چه کور بود ،قابل ضو بود

  من دو دست بربزن  :یسیدش عیگو
  یروشن یابیب ،يار کور  از من

  شکست ت رسد بعدک يکار و بار
  که ندارد پا و سر يکار و بار
  کان ندارد پا و دست يکار و بار

  استاد و سر لشکر مبادُ  ریر پیغ
  ر دستیر را شد زیپ گر ،در زمان

  دراز کار ِ ین ،م استیشرط تسل
  ریاث ن سپس راهیم زیمن نجو

  آسمان ر باشد نردبان ِیپ
  گران نمرود ،میز ابراه  یب

  یباال او بس ياز هوا شد سو
  سفر مرد يا :میگفتش ابراه

  بباال نردبان يچون ز من ساز
  رود تا غرب و شرقیآنچنان که م

  رود شب ز اغترابیآنچنان که م
  آنچنان که عارف از راه نهان

  ن رفتار دستیگر ندادستش چن
  حقم اتین روایو ،ن خبرهایا
  ونین عیان ایم ین یک خالفی

ِ یآمد اندر ل يآن تحرّ   تار ل
  از کسان ير جوپو  نمرود  يز ایخ

  مقل يا ،کرکس آمد يجزو عقل ِ
  لیجبرئ ابداالن چو پرّ عقل ِ

  ام یکو پین  گشم ،سلطانم باز ِ
که من باشم کست  کرکس کن ترك  

   گردد وبال تتا ز نرتع نلعب  
  ؟ار کویت یآن عنا ،کیل ،راو مر ت
  تا حشر سر  ز چه ياوردیبر ن
  ر بادیخ ،لتین است میچون ا :گفت

شداو جهودانه بماند از ر  
  ن اعراض او کور و کبودیشد از ا

  با من است  يریضر کحل ِ ،یعم يا
   یجان بر زن وسفیص یبر قم

  ره است  اندر آن اقبال و منهاج ِ
  ر خریپ يا ،ر خریپ يا ،ترك کن

 ج ِ مستیبوالفضول ِ گ ير، ایترك گ

ِ یپ ، یول ،یر گردون نیپ   رشاد ر
  ست رَبظلمت  و ازد ید ییروشنا

  ترك تاز   ضاللتدهد در سود ن
  ریپ ،ریپ ،میر جویپ ،میر جویپ
  از کمان    ؟ر پران از که گرددیت

  کرد با کرکس سفر بر آسمان 
   یبر گردون نپرد کرکس ،کیل

  نت خوبتریا ،کرکست من باشم
  بر آسمان  يوشدن بر یپر یب
  دل چو برق  نیا ز زاد و راحله یب

شهرها مردم ِ حس، خواب  در وقت  
  رود در صد جهان یخوش نشسته م

  ؟است یاز ک  تین خبرها ز آن والیا
  متفق  ير بر ویصد هزاران پ

  ظنون  آنچنان که هست در علم ِ
  نهار ن حضور کعبه و وسطیو

  ن کرکسان یدت زینا ینردبان
  متصل  يفه خواریاو با ج پرّ
  ل یم  لیم  سدرهِ  پرد تا ظلّ یم

ام  یکرکس ن ،ردارم وفارغ از م  
  ر من بهتر از صد کرکست ک پی
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  ؟اسب را یدوان نایچند بر عم
  نیرسوا مکن در شهر چ را شیخو

  زمان د آن فالطون ِیآنچه گو
  به جد  نیاندر چ :ندیگویجمله م

  نزاد يچ فرزندیشاه ما خود ه
  ن نوعش بگفتیهر که از شاهان از ا

  ن مقالیا یچونکه گفت :دیشاه گو
  یمر مرا دختر اگر ثابت کن

  تو شک من ببرم حلق ِ یور نه ب
  غ تویچ از تیرد هب یسر نخواه

  یاز جهل گفته ناحق يا ،بنگر
  از قعر خندق تا گلو ،یخندق

  هشد ين دعویجمله اندر کار ا
  اعتبار ن را به چشم ِین این ببیه

  ما عمر ِ کرد بر ما  یتلخ خواه
  ستیآنک آگاه ن ،گر رود صد سال

  در مرو در معرکه ،یسالح یب
  گفت آن ناصبور  ن همه گفتند ویا
  ر آتش مرا چون منقل استنه پیس

  اکنون آن نماند ،دب يصدر را صبر
  که عشق زاد یرد آن شبمن م صبر ِ

  از خطاب و از خطوب ،محدث يا
  من يکن پاُ رها  نیه ،سر نگونم

  کشم یتا توانم م ،اشترم من
ر سر مقطوع اگر صد خندق استپ  

  میمن نخواهم زد دگر از خوف و ب
  زنمیمن علم اکنون به صحرا م

  آن شراب يکان نبود سزا ،حلق
  کان نبود ز وصلش در فره  دهید

  او راز ِ يگوش کان نبود سزا
  که نبود آن نصاب یاندر آن دست

  از رفتار او که یئآنچنان پا

  کسب را  شه را ویپ  استاُ د یبا  
  ن یدر مچ  زورا ش یخو ،جو یعاقل
  آن  رو بر وفق ِ  ن هوا بگذار ویه

  لدیلَم   شتن کهیبهر شاه خو
  را ره ندادزن  ش یخو يبلکه سو

  ان کرد جفت رّب غ ِیگردنش با ت
  ال یکه دارم من عکن بت زود ثا

ِ یاز ت یافتی    یمنیزم ایت غ
تو دلق ِ جان  یشم از صوفبر ک  

  غ تویذب آمک  بگفته الف يا
ير ز سرهاپ یده خندقیرب   
ن غلویز ده یبر ير ز سرهاپ  

  هزد ين دعویگردن خود را بد
  اریو مش یندیم ين دعوین چنیا
  ؟راو دادر ت يا ،داردین میبر ا یک

  ست یراه ن آن از حسابِ ،یبر عم
  باکان مرو در تهلکه  یهمچو ب

  د نفورین گفته ها آیمرا ز :که
  منجل است  وقت ،کشت کامل گشت

  شاندفعشق آتش  ،بر مقام صبر
  حاضران را عمر باد ،در گذشت او
  مکوب  يآهن سرد ،ز آن گذشتم

   ؟من ياجزافهم کو در جملۀ 
  کشتن خوشم ُ با  ،چون فتادم زار

  مطلق است  من مزاح ِ ش دردیپ
ِ ین چنیا   م یر گلیز   هوا ن طبل
  صنم  يا روی ،و يا سر اندازی

ر  ضراب یبه شمش ، ده بهیرآن ب  
  به  د و کور یسپ  دهیآن چنان د

  که نبود آن بر سر نکو ،برکنش
  قصاب  به ساطور ِ   آن شکسته به

  او وندد به نرگس زار ِیجان نپ
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  تر است ید اولیدر حد ،آن چنان پا
  

  سر است  عاقبت درد ،کانچنان پا  
    

حق را که آن  ءبسطت عطاکه اگر چه داند  ،ان مجاهد که دست از مجاهده باز نداردیب. 118
ن یدر ا اورساند که در وهم او نبوده باشد و بگر بدو یگر و به سبب عمل دیمقصود از طرف د

گر رساند که او یرا از در د يآن روز یکه حق تعال دیشازند ین در میبسته،  همد یامن یق معیطر
ه منْ حیر نکرده باشد، و یآن تدب زقْ سب، العبد یثُ ال یرْ تَ قدر، و بود که بنده را هم یدبر و اهللا یح

او را هم از  یزنم، حق تعال ین در مین در برساند اگر چه من حلقۀ ایر ایبود که مرا از غ یبندگ
  است يک سرای ين همه درهایالجمله ا یرساند، ف ين در روزیا

  من   کام ابمیب یمن ره یا دری
  بو که موقوف است کامم بر سفر

  ن ِ فقد و  وصلیتا حساب خطوت
  ؟ن ورایچند یجستم یبه جد م یک
  ستد و چم جین بجواار را چندی

  ؟من گوش ِ ازرود  یک تیآن مع
  ؟راز  ت فهمیکنم من از معُ  یک

  هر کرددل را م  ت گفت ویحق مع
راه داد چون سفرها کرد و داد  

  با صفا آن حسابِ  نیچون خطائ
  یاگر دانستم :دیبعد از آن گو

  سفر بود موقوف آن  دانش ِ
خ بودیش وام ِ آنچنان که وجه  

  ست زاریبگر ییئکودك حلوا
  يگفته شد آن داستان معنو
  یدر دلت خوف افکند از موضع

  گر نهدیدة دئدر طمع خود فا
  سخت  يک جایر بسته در بطمع  يا

  نخواهد شد وفا نجایآن طمع ز
  ؟آن طمع را پس چرا در تو نهاد

  یو صنعت یحکمت ياز برا
  دیمستف يا ،ران بودیتا دلت ح

  شیخو ش و جهل ِیخو عجز ِ یتا بدان
  ود در منتجعشران یهم دلت ح

  وطن  يسو روم  م یا چو باز آی  
  ابم در حضریب چون سفر کردم 

 شود اشکال حلگرددم روشن 

 یفت يک، ایچون نبود از من جدا 

  ست ست جیبا یبدانم که نم تا
رد دوران ِتا نگردم گ من ز  

دراز يسفرها جز که از بعد  
  نه طردد، یآبه گوش آن تا که عکس 
او بر گشاد شهر از دلبعد از آن م  

دو خطا گرددش روشن ز بعد  
   ؟یستماو را ج یک ،ت راین معیا
  فکر يزیدانش به تد آن ینا

  ۀ آن وجودیگر ،بسته و موقوف
  کبار خ ِیآن ش توخته شد وام ِ

   يمثنو ن اندر خالل ِیش از ایپ
   یمطمع  ر آنتیتا نباشد غ

گر دهدید یرادت از کسو آن م  
  درخت  یوه از آن عالیدم میآک

  د آن عطایگر آید يبل ز جا
  دادت اکرام و ینبودش نچون 

   یرتیز تا باشد دلت در حین
  ؟دیرادم از کجا خواهد رسم نیاک

  ش یب قلب تو در  قان ِیتا شود ا
  ؟ن طمعیز  فاند مصرّیچه روز که 
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  یئدر درز یئروز يطمع دار
  دید پدیآ يتو در زرگر رزق ِ

  ؟بهر چه بود  یئدرزپس طمع در 
  حق در علم ِ یبهر نادر حکمت

  شه اتیران بود اندیز تا حین
ِ ی   م رسدین سعیز  اری ا وصال

  رادد میق آین طریم زیمن نگو
فتد یده مرغ هر سو میرسر ب  

  ن خروجید زیراد من بر آا مت
  

   یئازنان ت يرب یاطیتا ز خ  
  دیکه ز وهمت بود آن مکسب بع

  گشودگر در ید يتو را از جاچون 
  کم را در ما سبق شت آن حوکه ن

  شه ات یپ  کلُ بود  یرانیتا که ح
  سدج یخارج از سع  یا ز راهی
  تا از کجا خواهد گشاد ،تپم یم

  ن سو رهد جان از جسدیتا کدام
  گر از ذات البروجید یرجا ز بی
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  افته که در خرج اسراف کرده و مفلس شدیراث یممرد ت یحکا. 119
  شمار یرا ب یئراثیک میبود 
  ندارد خود وفا یراثیم مال ِ

  افتیب کارزان ،او نداند قدر هم
  فالن يا ،یندان یزآن م  جان قدر ِ

  خانه ها، جنس رفت و، نقد رفت و
  رفت برگ ،يبرگ داد ،ا ربی :گفت

  حق آغاز کرد ادی ،شد یتهُ چون 
  مومن مزهر است :مبر گفتیچون پ

مطربش بنهد ز دست  رچون شود پ  
  نین اصبعیشو و خوش باش ب یت

  

  بماند او عور و زار جمله را خورد و   
  چون به ناکام از گذشته شد جدا

  کم شتافت  شرنجکسب و  و به کد هک
  گان یکه بدادت حق به بخشش را

رانه هاین ویاغدان در ماند چون ج  
  ا بفرست مرگ ی ،و یا بده برگی
  ساز کرد  یا رب اجرنی  ا رب وی

  ناله گر است   یئخال در زمان ِ
بِیکاس ،ر مشوپ  او خوش است  دست  

  ن ین سر مست است ایا  ال یکز م
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  از حضرت عزت منؤم ياجابت دعادر ر یخأسبب تان یدر ب. 120
  آب از چشمش گشاد ،انیرفت طغ

  در دعا و البه در زد هر دو دست
  خلص که نالد در دعابسا م يا

  نیبر ن سقفیا يتا رود باال
  ک با خدا نالند زاریپس مال

  کند یبندة مومن تضرع م
  یدهیگانگان را میب تو عطا 

  اوست ينز خوار :د کهیحق بفرما
  م دوستیدار ینالۀ مومن هم

  آب داد ن را ید زرع ِ چشمش  ربا  
 تعب آن زر پرست  یزر طلب شد ب

خلوصش بر سما تا رود دود  
  ن ین المذنبیاز ان  مجمر يبو
  مستجار يو ،ب هر دعایمج يکا

  داند بجز تو مستند یاو نم
   یاز تو دارد آرزو هر مشته

  اوست  ياری  عطا ر ِین تاخیع
ع کن که ا  ن اعزاز ِ اوستیگو تضرّ

  
  
  
  
  
  
  
  



162 

 

  من يآوردش ز غفلت سو  حاجت
  او وا رود ،گر بر آرم حاجتش

  "ا مستجاری" :نالد به جان یگر چه م
  او د مرا آواز ِیآ یخوش هم

  و آنکه اندر البه و در ماجرا
  ان و بلبالن را از پسندیطوط

  زاغ را و جغد را اندر قفص
  د دو تنیباز چون آ  ش شاهدیپ

  ریاو زوتر فط ،هر دو نان خواهند
و خد و آن دگر را که خوش استش قد  

  گزند یب ین زمانیبنش :دشیگو
  گرمش بعد کد چون رسد آن نان ِ

  کند یدار دارش م  ن فنیهم بد
  ک زمانیاست با تو  يکه مرا کار

  باند ورایلت فرین حیتا بد
  گانگانیر دان  بیمثل آن کمپ

  

  من  يدش موکشان در کویآن کش  
  چه مستغرق شودیهم در آن باز

  گو بزار ،نه خستهیس ،دل شکسته
  او آن راز ِ ا گفتن و یو آن خدا

  مرا یباند به هر نوعیفر یم
  کنند یقفس در م  ياز خوش آواز

  امد در قصص ین خود نیا ؟کنند یک
  خوش ذقن  کی آن ر ویکمپ یکیآن 

  ریگ :د کهیر را گویکمپ ،آرد و
  ر افکندیبل به تاخ ؟دهد نان یک

  پزند یتازه م نان ِ که به خانه 
  رسدین که حلوا میبنش :دشیگو

  کند یشکارش م  وز ره پنهان
  خوب جهان  يا ،باش یمنتظر م
 ع و رام گرداند ورایتا مط

  مثل مومنان  يشاهد خوش رو
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

است  و رفتن به شهر مصر در  یبه خواب که در مصر به فالن موضع گنج یراثیدن مید. 121
  طلب آن

  ک و بدیاز ن  مومنانِ  يرادم یب
  ن بودیجهان زندان مومن ز يا

  ریخورد و شد فقراث یخواجه چون م
  ؟ن در رحمت نثاریخود که کوبد ا

  دیاو شن ،گفت یهاتف ،د اویخواب د
  آنجا شود کار تو راست ،رو به مصر

  ست زفتیگنج یکیدر فالن موضع 
  نیو فالن موضع دف يدر فالن کو

  نژند يا ،ن ز بغدادیه ،یدرنگ یب
  مصر يچون ز بغداد آمد او تا سو

  که گنج  وعدة هاتف  دیبر ام
  نماند يزیش و کم چیک نفقه ش بیل
  ک شرم و همتش دامن گرفتیل

  ن بودیدان که بهر این میقیتو   
 شود یکافران را جنت حال

  رینف  ه ویگر  ا رب وی آمد اندر 
  ابد در اجابت صد بهاریکه ن

  دید پدیتو به مصر آ يغنا:که
  او مرتجاست  ،ت را قبولاه یگرکرد 
  دت تا مصر رفت یآن با یدر پ

 نیسخت نادر بس ثم یهست گنج

  قند منبت گاه  مصر و يرو به سو
  مصر يد او رویچو د گرم شد پشتش 

  رنج  بهر دفع ِ  ابد اندر مصری
  بر عوام الناس راند هیکدخواست 

  ش را در صبر افشردن گرفت یخو
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  دیباز نفسش از مجاعت بر طپ
  نرمنرم  رون روم من یشب ب :گفت

  ذکر و بانگمن کنم ُ  یهمچو شبکوک
  

  دیچاره ند کردن او یگدائز ا  
  ه شرم یکد ازدم یتا ز ظلمت نا

  م دانگ یم نیتا رسد از بامها
  

  
  
  

و  یئو گدا یشبکوکدر شب به جهت  يرون آمدن به کویبدن آن شخص به مصر و یرس. 122
سآمدنحاصل پس از رنج گرفتن عسس او را و مراد او  ع وا شَ  ی، وه کْرَ ، یئاً و هو خَیأَنْ تَ کُم رٌ لَ

عسرِ   یع القرآن و الکتب المنزلۀ فی، و جمیأزمۀ تنفرج يه السالم اشتدیسراً، و قوله علیِإنَّ مع الْ
  ر هذایتقر

  رون شد به کویشه بین اندیاندر ا
  شرم و جاه  شد یک زمان مانع همی
  شب تا ثلث ،پس يپا ،ش ویپ يپا

  خود عسس او را گرفت   یناگهان
  تار يآن شبها اندر اتفاقا ً

  مخوف و منتحس يبود شبها
  د دستیببر :فه گفت کهیتا خل

  مید و بیبر عسس کرده ملک تهد
  ؟دیشان از چه رو باور کن اعشوه

  رحم بر دزدان و هر منحوس دست
  سل ز انتقامگن ز رنج خاص میه

شر ر در دفع ِاصبع ملدوغ ب  
  ام بسیگشته درد انبه در آن ا

  دزد   امیاندر آن ا اتفاقا ً
  سخت زد  د وین وقتش بدیدر چن

  ش خاستیز آن دروااد ینعره و فر
  بگو ،نک دادمت مهلتیا :گفت

  يب و منکرینجا، غریز يتو نه ا
  وان بر عسس طعنه زدندیاهل د

  ستوتِ  ارانیست و از واز ت یانبه
ِ یک ،ور نه   شمجمله را از تو ک ن

گفت او از بعد رسوگندان پ  
  ام يداد یو ب يمن نه مرد دزد

  

  شد سو به سو  ین فکرت همیو اندر ا  
  بخواه  :گفتش یجوع م یک زمانی

  ؟ا بخسبم خشک لبی ؟که بخواهم
  ناشکفت  محابا یچوبها زد ب

  د مردم ز شب دزدان ضرارده بید
جست دزدان را عسس ید مپس به ج  

  ش من است یو گر خو ،هر که شب گردد
  ؟مید بر دزدان رحیکه چرا باش

  ؟دیزر کن شان قبول ِیا چرا زی
  است  یرحم یفان ضربت و بیبر ضع

  عام  رنج ِ نگر در ،نیرنج او کم ب
  تن نگر و هالك يدر تعد
 ر افتاد در دست عسسیکان فق

  پخته و خام دزد و  گشته بود انبوه
  عدد یب يچوبها و زخمها

  راست  م حال یتا من بگو که مزن 
  ؟رون به کویب يتا به شب چون آمد

   يبه چه مکر اندرتو  تا   گو یراست
  ؟چرا دزدان کنون انبه شدند :که

  زشتت را نخست  اران ِیوا نما 
  هر محتشم   رش من زیتا شود ا

  رسه بیم من خانه سوز و کین :که
  ام  يبغداد  مصرم و بِیمن غر
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  "ۀبیالکذب رنۀ و یالصدق طمان"ث یحدان یبدر . 123
  زر بگفت گنج ِ قصۀ آن خواب و 

  صدقش آمد از سوگند او يبو
  گفتار صواب زارامد یدل ب

  ستیکاو را علت ،جز دل محجوب
  غام کز موضع بودیآن پ  ور نه

  ین و آن دل محجوب  ،مه شکافد
  عسس ز اشک مبل چشمه شد چشم ِ

  لب يد سویاز دوزخ آ ک سخن ی
  ر حرجپ جان افزا و بحر ِ بحر ِ

  بحر جان افزا و بحر عمر کاه
  شهرها ان ِیپنلو در میچون 
  رسه بیک قلبِو وب یکالۀ مع

  هر که بازرگان تر است  پنلوین یز
  دار الرباح مر ورا  پنلو یشد 

  کیک به یعالم  يز اجزا یکیهر 
  زهرگر چو یقند است و بر د یکیبر 
  گر چو حوریو است و بر دید یکیبر 
  گر چو ماریگنج است و بر د یکیبر 

شین و بر دیریش یکیبر    گر ترُ
  انیگر عیپنهان و بر د یکیبر 
  گر گشادیبند است و بر د یکیبر 
  شیگر چو نینوش است و بر د یکیبر 
  گر چو شبیروز است و بر د یکیبر 

  گر عدویمحبوب و بر د یکیبر 
  گر چو خونیآب است و بر د یکیبر 

  گر چو سمیحلوا و بر د یکیبر 
  گر چو روحیجسم است و بر د یکیبر 

  گر کمانیر است و بر دیت یکیبر 
  گر کمالینقص است و بر د یکیبر 

  افسانه گو  یبا نب ،يهر جماد
  مسجد آمد هم گواه  یبر مصل

  کس شکفت ندل آ او  پس ز صدق ِ  
  او اسپنداز دا شد یسوز او پ

  تشنه آرامد به آب  آنچنان که 
  ست یز نییتم  یتا غب  اش یاز نب

  ده شودیشکاف   بر زند بر مه
   یمحبوب ن ،زانکه مردود است او

  دل  يل از بوب ،خشک ز گفت ین
  لب  يدر کو  شهر جاناز  ک سخن ی

  ن لب مرج یان هر دو بحر ایدر م
 هر دوان بر لب گذر دارند و راه

  بهرها  د آنجایآ یاز نواح
و ر سود کالۀ پرمستشرف چو د  

  ده ور است ید  بر قلبها  بر سر و
  دار الجناح   یو آن دگر را از عم

  بر استاد فک  ،بند است و یبر غب
  قهر گر چویلطف است و بر د یکیبر 
 گر چو نورینار است و بر د یکیبر 

 گر چو خاریورد است و بر د یکیبر 

 گر چو هشیمبهوت و بر د یکیبر 

 انیگر زیسود است و بر د یکیبر 

 گر مرادید است و بر دیق یکیبر 

 شیگر چو خویگانه بر دیب یکیبر 

 گر تعبیش است و بر دیع یکیبر 

 گر کدویراح است و بر د یکیبر 

 گر فسونیاعجاز و بر د یکیبر 

 گر صنمیسنگ است و بر د یکیبر 

 گر فتوحیحبس است و بر د یکیبر 

 گر سنانینان است و بر د یکیبر 

 گر وصالیهجر است و بر د یکیبر 

  وجگواه و نطق   یکعبه با حاج
  از دور راه  آمد به من  یکاو هم
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  بودحان یگل و رُ آتش  ل یبا خل
  حسن يا ،ن رایم ایبارها گفت

  ذبول تو نان دفع ِ يبارها خورد
  ز اعتدال ،رسد نویم یدر تو جوع

مجاعت نقد شد هر که را درد  
  نو نه از نقل ِ ،لذت از جوع است

  ز تخمۀ تماما ،ست ویجوع یپس ز ب
  ل و قالیچون ز دکان و مکاس و ق

  مردمان لحم ِ و اکل ِ ،بتیچون ز غ
  تو فتهگ هشل دیها در صمدح

  ستاش سوزان و چ یئبار آخر گو
  نو کند  کهن را يدارو ،درد
  دردهاست ه  نو کنند يایمیک
  سرد آه ین مزن تو از ملولیه

  ژاژ يدرمانهاو خادع دردند 
  عطش ست درمان ِین يشور آبِ

  ستمانع شد ز ج ،ک خادع گشت ویل
  مانع است یقلب ن هر زریهمچن

  دیرب يریت را به تزورّو پ لاب
  خود درد بود و،نم یدردت چ :گفت

  زیگرین میز درمان دروغ ،رو
  

  مرگ است و دردآن   نمرود ک بریل  
  ر من یانش سینگردم از ب یم
   ؟ملول یگشتچون  ،ن همان نان استیا

  سوزد از او تخمه و مالل  یکه هم
  با جزو جزوش عقد شد نو شدن 
  جو نان ِ  به ،شکر زا ،با مجاعت

  ز تکرار کالم  ین ،ماللت نیا
  ؟د ماللینا  ب مردمتیفر وز

   ؟نامد از آن یئریس ،شصت سالت
ُ گل بشکفته تو تلمال یب   همچو 

  نخست  گرم تر صد بار از بار ِ
  خو کند یدرد هر شاخ ملول

   ؟آن طرف که درد خاست یکو ملول
  درد ،درد ،درد جو و ،درد جو و

  رسم باژ ،زرستانان ،ره زنند و
  د سرد و خوش یگر نما ،وقت خوردن

  ست کز او صد سبزه ر  ینیریش ز آبِ
  هر جا که هست  ،خوش زر از شناس ِ

که مدیمر يا  ریگ ،تو منم راد  
  بود وردار چه به ظاهر خار بود، 

  زیمشک ب  ب ویتا شود دردت مص
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 ب و نشان گنج دادن در خانۀ اویگفتن عسس خواب خود را با غر. 124
  یفاسق یتو و ن يدزد ین :گفت

  ین ره کنیال و خواب چندیبر خ
  ن راه درازین چنیا یالیبر خ

  دم مستمریبارها من خواب د
  نیدف موضعفالن  کو، دردر فالن 

  رو بجو ،یهست در خانۀ فالن
  ن خواب را من بارهایاده ام ید
  الین خیچ من از جا نرفتم زیه

  است يق عقل ویال احمق  خوابِ

   یک گول و احمقیل ،یکیمرد ن  
   یروشن یئست عقلت را تسوین
 از سر ِ جهل و ز آز يریش گیپ

  مستتر یکه به بغداد است گنج
  ن ین حزآ يکو خود نام ِ ،بود آن

  او يکوو نام گفت  نام خانه
   گنج را یابیکه برو آنجا ب

  مالل  یب یئایب یک خوابیتو به 
  است  یمت است و الشیق یب  همچو او
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  مرد دان زن کمتر ز خوابِ خوابِ
  کساد مدآ   ناقص عقل و گول خوابِ

  گنج در خانۀ من است :گفت با خود
  رده امم یئبر سر گنج از گدا

  دردش نماند ،ن بشارت مست شدیز
  من لوت ، ن لتیا د موقوفب :گفت

  شدم ین لت صاحب لوتیزرو که 
  عاقلم یخواهگو و خواه احمق 

من مگمان یب  دمیش دیخو راد  
محتشم يا ،ر درد گوتو مرا پ  

  ن مطاریا ياگر بر عکس بود يوا
  

  جان  عقل و ضعف نقصان ِ یاز پ  
  باد ؟چه باشد خواب یعقل یپس ز ب

  ؟ون استیپس مرا آنجا چه فقر و ش
  زانکه اندر غفلت و در پرده ام 

  لب او بخواند یصد هزار الحمد ب
  من  وان بود در حانوتیح آبِ
  دم آن وهم که مفلس ب يکور

  خواهد دلمیافتم من آنچه می
  د دهان ب يا ،گو مرا یهر چه خواه

  ش خود خوشم یپ  ر درد وش تو پیپ
  خوارش یش خویپ  ش تو گلزار ویپ

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مثل. 125
  یک خسی يگفت روز يریبا فق

  ام ینداند عام یگر م :گفت او
  شیدرد و ر ياگر بر عکس بود يوا

  ک بختیاحمقم من ن ،ریاحمقم گ
  جهدیظنت م ن سخن بر وفق ِیا

  

   یداند کس ینجا نمیرا او ت :که  
  م یدانم کیمک یش را من نیخو

ش یخو من کور ِ ،من ينایب يداو ب  
  سخت  يبهتر از لجاج و رو  بخت

  دهدیمعقلم  ،ور نه بختم داد
  

  
  
  
  
  

  افتن گنج را در خانۀ خودیب مصر به بغداد و یغرباز گشتن . 126
  تا بغداد او ،باز گشت از مصر

  ن عجبیران و مست او زیجمله ره ح
  ؟دوارم کرده بودیکز کجا اوم

  رادمان کان ِ ک ؟ن چه حکمت بودیا
  شدمیتا شتابان در ضاللت م

  ضاللت را به جودآن  ن ِیباز ع
  کندُ مان یا منهج ِ  را یگمره

  وجا یچ محسن بیتا نباشد ه
  یاق آن حفیتر  اندرون زهر

  در نماز آن مکرمت یست مخفین
ماذالل ثقات نکران را قصد  

  دهن بید لّذ ،ز انکار ،قصدشان

  شکر گو ،ثناگر ،ساجد و راکع  
  طلب  و راه يز انعکاس روز

ِ یو ز کجا افشاند بر من س   ؟ودج م
  گمراه و شاد ،کردم از خانه برون

  دم ب یهر دم از مطلب جداتر م
  شد و سودلت کرد اندر ریحق وس

  کندُ  عرفان صدقم  را يکژرو
  رجا ین بیچ خایتا نباشد ه
   یذو اللطف الخف :ندیکرد تا گو

  در گنه خلعت نهد آن مغفرت 
  معجزات  و ظهور ِ ذل شده عزّ

ِ یع   عز رسوالن آمده  ،ذل ن
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  يداز هر ب يگر نه انکار آمد
  تا نشد مصداق خواه  منکر خصم ِ

  ؟یک ز ،معجزه همچون گواه آمد
  آمد از هر ناشناخت یطعن چون م

  دهشصد تو یس  آن فرعون مکر ِ
  دک و بیساحران آورده حاضر ن

  ندنتا عصا را باطل و رسوا ک
  هشد یت موسیآ  آن مکر ن ِیع

  لین تا حول ِ عدد یبلشکر آرد 
  شود یموس امت  یمنیا

ياو نامد ،يدگر به مصر اندر ب  
  آمد و در سبط افکند او گداز

  کاو را صمد ،یآن بود لطف خف
  امزد دادن در تق یست مخفین
  وصل اندر پرورش پنهانست ین
  روا ير با پایس یست مخفین

  م آمنونئعارفان ز آنند دا
  دین خوف آمد پدیامنشان از ع

  یخف یگشته در خوف يدیامن د
  تند یسیر از مکر بر عیآن ام

  د تا شود او تاجداریاندر آ
  ام ین یسیمن ع ،دیزیاویم یه

  کاو ،دیزیآو دار  بر   شزوترَ
  رود تا بر خوردیچند لشکر م

  ؟سود يچند بازرگان رود بر بو
  ؟نیچند در عالم بود بر عکس ا

شیخو بس سپه بنهاد دل بر مرگ  
  تیب ذل ِبهر ُ  لیابرهه با پ

  ران کندیم کعبه را ویتا حر
  رد او تنندگ  تا همه زوار
  نه کشد اندر گزندیو ز عرب ک

  عزت کعبه شده ش ین سعیع

  ي؟معجزه و برهان چرا نازل شد  
  ؟گواه يتقاضا یکند قاض یک

   یشک یدر ب یدعم بهر صدق ِ
  نواخت یم داد حق و یمعجزه م

  قمع او شده   جمله ذل او و
  کند یمعجزة موس تا که جرح ِ

  ندناعتبارش را ز دلها بر ک
  شدهباال  اعتبار آن عصا 

  ل یو قومش سب یتا زند بر موس
  به تحت االرض و هامون در رود کاو

  ي؟ل شدئکجا زا یوهم از سبط
  راز کامن در خوف است  یبدان تا

  بود ينور ی، ولدینار بنما
  در قطع ِ پان یساحران را اجر ب

  رش در بانساحران را وصل داد 
  پا ن در قطع ِیر بیساحران را س

  خون  يایکه گذر کردند از در
  دیدر مز  الجرم باشند هر دم

   یصف يا ،يدین در امیبهم خوف 
  اندر خانه رو پنهان کند یسیع

  دار    تاج  دمآ یسیخود ز شبه ع
  م یبر جهودان خوش پ  رمیمن ام

  جو صیاز دست ما تخل ،است یسیع
  بر سر خورد  گردد و ینبرگ او 

  بسوزد همچو عود ،د پنداردیع
  ن ید آن انگببو ،زهر پندارد

  ش ید به پمها و ظفر آیروشن
  ت یرا چو م یآمده تا افکند ح
  سر گردان کند يجمله را ز آن جا

  کعبۀ او را همه قبله کنند
  ؟ام آتش زنند که چرا در کعبه

  ت آمده یموجب اعزاز آن ب
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  صد شده ،دب یکی ان را عزّیمک
  مخسوف تر شودیه اش ماو و کعب

  همچون دده از جهاز ابرهۀ 
کشد یرده که لشکر ماو گمان ب  

  ممن هیو "میعزا فسخ ِ" ن یاندر ا
  افتیرا باز زر  گنج ِ ،خانه آمد
  میحکمت فرد قد یتا بدان

  ادم آمد قصۀ شهزادگاهی
  

  امت عزشان ممتد شده یتا ق  
  قدر اتیاز عنا ؟نیاست ا هاز چ

ِ یآن فق   شده منعم عرب  ران
  کشد یزر م خودت یبهر اهل ب

  هر قدم   ره بردر تماشا بود 
 افتیساز   یئکارش از لطف خدا

 مینهد در خوف و بیها میمنیا

  انیگوش هوش آور به من، بشنو ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 یاو و خود را ب یطاقت ینکردن او و ببرادر بزرگ و قبول مکرر کردن برادران پند . 127
  دنین رسانیپدر بدربار پادشان چ يدستر

  اندر جان ما :آن دو گفتندش که
  د راست نردیاین ،م آنیئگر نگو

  م اندر آب از گفت المیهمچو چغز
  ستیرا نور ن یشتآ ،میئگر نگو

  وداع اران ی يکا ،در زمان بر جست
  از کمان يریچو ت ست او ون جپس برُ

  نیش شاه چیاندر آمد مست پ
  ک حالشانیک یشاه را مکشوف 

  شیخو يش مشغول است در مرعایم
  رمه آن بداند ز  "کلکم راع"

  گر چه در صورت از آن صف دور بود
  وفود ب آن یواقف از سوز و له

  ید آن سمان جانشان بیدر م
یآتش بود پا صورت ِ   گید ان

  اندرون یرون و معنیصورتش ب
  شه زانو زده نزدشاه زاده 

شیش پید از کل پگر چه شه عارف ب  
  یعارف ک ذره نور ِی  در درون

  معرف داشتن گوش را رهن ِ
  دبانیدل شد د آنکه او را چشم ِ

  او ست قانع جان ِیبا تواتر ن

  چو نجم اندر سما  هست پاسخها  
  د به دردیآن دلت آ ،میئور بگو

  اختناق است و سقم  یو ز خموش
  ست یسخن دستور نن یا ،میئور بگو

  ها متاع یا و ما فیانما الدن
  که مجال گفت کم بود آن زمان 

  ن ید او زمیزود مستانه ببوس
  اول و آخر غم و زلزالشان 

  ش یک چوپان واقف است از حال میل
  در ملحمه  هَک ،علف خوار است و هک
  سور بود ان ِیک چون دف در میل

د که خشک آورده بودمصلحت آن ب  
   یقاصد اعجمخود را کرده ک یل

  گ ید آتش بود در جان ِ یمعن
  جان در رگ چو خون  معشوق ِ یمعن
حالش شده  هده معرف شاد  
  ش یخو معرف کار ِ يکردیک میل

یصف يا ،د از صد معرفبه بو   
  است و حزر و ظن  یت محجوبیآ
  ان ین العید خواهد چشم او عید

  قان اویبل ز چشم دل رسد ا
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  منتجب شاه نزدپس معرف 
  احسان تو است دیشاها ص :گفت

  ن دولت زدستیدست در فتراك ا
  یو ملکت یهر منصب :گفت شه

  يرست چندان ملک کاو شد ز آن بیب
  عشق کاشت يت در ویتا شاه :گفت
  تش چنان در خورد شدَ  یبندگ
  در باخته است یو شهزادگ یشاه
  در  جدو ه انداخت خرقک یئصوف

  مداده و ند يخرقه ا يل سویم
  نیقر يا ،ن سویباز ده آن خرقه ا

  دشین فکر آیدور از عاشق که ا
  کالبدعشق ارزد صد چو خرقۀ 

  ستا ا کابتریخاصه خرقۀ ملک دن
  تن پرستان را حالل  ایملک دن

  معزولش مکن ،عامل عشق است
  حجب استت میکانم ز رو  یمنصب

  نجا آمدنیر ایموجب تاخ
  يرو یکان برز استعداد  یب

  را خرد يکه بکر ینیهمچو عن
  لیفت یت و بیز ز یب یچون چراغ

  یاندر اخشمد یآدر گلستان 
  مهمان غرّ  يدلبر  یهمچو خوب

  د در بحاریکا خاك  مرغ ِ ا چوی
  ایگندم شده در آس یبا چو ی

  گندمان یچرخ بر ب يایآس
  این آسیباگندمان ا  با  کیل

دتیجنت با اول استعداد  
  از کباب از شراب و   طفل نو را

  نو سُخگکم  ،ن مثلیحد ندارد ا
  بهر استعداد تا اکنون نشست

  استعداد هم از شه رسد :گفت

ِ یدر ب     او بگشود لب  ان حال
  است  او آن ِ توکن که ُ  یپادشاه

  مال دست یماو  سرمست بر سر ِ
   ین فتیابد ای کالتماسش هست 

   ينجا و ما خود بر سریبخشمش ا
  ؟گذاشت یک یئتو هوا يجز هوا

  اندر دل او سرد شد  یشه که 
  اخته است ت یبیتو در غر یاز پ

  ؟دگر ۀرود او بر سر خرق یک
  آنچنان باشد که من مغبون شدم 

  ن یبد یعنید آن یارز یکه نم
  دش یخاك بر سر با ،دیایور ب
  ددارد و حس و خرَ یاتیکه ح

یسته پنج دانگسر است  ش درد  
  زوال  یب غالم ملک عشق ِ نم

  ش مشغولش مکن یجز به عشق خو
ِ یع   نامش منصب است  ،است یمعزول ن

ن ت فقد استعداد بود و ضعف  
   يمحتو يحبه نگرد یکیبر 

  ؟بر خورد یک ،ن بر بودیمیگر چه س
  ل یقل یو ن نورر استش ز یکث ین
  ی؟حان خرمیشود مغزش ز ر یک

کر ش ِیدر پ یچنگ و بربط بانگ  
  جز هالك و جز خسار ؟ابدیزآن چه 
  ش و مو نبود عطایر يدیجز سپ
  ان یم بخشد و ضعف يدیمو سپ

  ایدهد کار و ک  ملک بخش آمد
  دت یزا یزندگان  تا ز جنت

  وز قصور و از قباب   چه حالوت
ِ یتحص تو برو    کن ُ استعداد  ل

  آن نامد به دست  شوق از حد رفت و 
  ؟مستعد گردد جسد یک  ز جان یب
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  شه غمش را در نوشت يلطفها
  د شدیهر که در اشکار چون تو ص

  نیقیشد  يریام يایهر که جو
  باچۀ جهانینقش د  دانیعکس م

  معکوس رو کژ فکرت تن ِ نیا
  يلت پزین حیااز بگذار  یمدت

  ستیراه ن ،چون خر ،تیور در آزاد
  من بگو جان ِ رو ترك یمدت

  مرا آزاد کن ،نوبت من شد
  من بگو ترك ،صد کاره تن ِ يا

  

  د گشت یص خود ،د شه کندیشد که ص  
  د شدیاو ق ،دید را ناکرده قیص
  ن یشد ره يریدر اسانش از آن یپ

  خواجۀ جهان  ،هر بندة جهان نام ِ
  کرده گرو صد هزار آزاد را 

   يآزاد ز  ش از اجلیچند دم پ
 ست یجز در چاه ن  ریس  توهمچو دل

  جز من بجو يگرید فیحررو 
  داماد کن  ر من یرا غ يگرید

گر بجوید یکس ،يردعمر من ب  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  له در صندوق کردنیرا و به مکر و ح یو عشوه دادن او قاض یقصۀ زن جوح. 128
  به فن یشیز درو یجوحهر زمان 

  ریبگ يدیرو ص  چون سالحت هست
  دیک دام ِ  غمزه ر ِیت  ابرو قوس ِ
  هدام ن یشگرف  یمرغ یرو پ

  کن او را تلخ کامُ کام بنما و 
  لهدر گ یاو نزد قاض شد زن ِ

  شکار یقاضشد که  ،کنُ قصه کوته 
  غلغلهو اندر محکمه است  :گفت

  یسرو سه يا ،یئگر به خلوت آ
  فهم آن بهتر کنم، بدهم سزاش
  مر مرا معلوم گردد حال ِ تو

  يدک و بیخانۀ تو ز هر ن :گفت
  سودا بودر پ خانۀ سر جمله 

  اعضا ز فکر آسوده اند یباق
  وة کهنیهمچو شاخ از برگ و از م

  بینو ز غ يوه هایبرگها و م
در خزان و باد زیحق گر خوف  

  نو اشکوفه هاست منع ِ  قین شقایاک
  ن افتکاریکن زُ ش را در خواب یخو

  خواجه زود يا ،همچو آن اصحاب کهف

   من دل خواه يکه ا ،يرو به زن کرد  
  ریتو ش دیم از صیتا بدوشان

  دیاز بهر ص ؟بهر چه دادت خدا
  ک در خوردش مده یل ،دانه بنما

  ؟دام س ِوبمحخورد دانه چو شد  یک
  ده دله  يمرا افغان ز شوکه 
  مقال آن نگارجمال و از از 

  له ن گیمن نتانم فهم کردن ا
   یشو شرحم ده يز ستمکارو

 ن مباشین غمگیآنچه حق باشد، تو ز

 عتو یشوهرت را نرم سازم ب

يشد آمد   لهباشد از بهر گ   
صدر پر غوغا بودر وسواس و پ  

  و آن صدور از صادران فرسوده اند
 تا رسد از امر   ُکن یگرد خال

 بیچ ریه یب یآن کهنگ یاز پ

  زین را بریپار يقهایآن شقا
آن نماست  يدل برا که درخت  
  بر آر هقظیر خواب در یسر ز ز

  قاظا که تحسبهم رقودیرو به ا
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  ؟ستیچ ریتدب ،صنم ياک :یگفت قاض
ستیز نیحارس ن  ه رفت وخصم در د  

ایآنجا ب  دامشب ار امکان بو  
  مست خواب  جمله جاسوسان ز خمر ِ

  عجب يفسون ها یخواند بر قاض
  ؟س افسانه کردیچند با آدم بل

  ظلم و داد ن خون در جهان ِیاول
  یپرداختیۀ خانه منوح تاب

ِ زن بر  مکر ِ   يره شدیاو چ فنّ
  از نهان يغام کردیقوم را پ
  ن بد کافرهیزن همچنلوط را 

  جوان يخاید زلیوسف از کی
  انیع ینیهر بال کاندر جهان ب

  رفت شب ،ان نداردیزن پا مکر ِ
  

  ست یزك بس تهین کنیخانۀ ا :گفت  
  ست یکو مسکنیخلوت سخت ن بهر ِ

  ایر یمعه است و بس یکار شب ب
  ست جمله را گردن زد  شب یزنگ

   ؟از چه لب ،یو آنگهان ،آن شکر لب
  آن گاه خورد ،بخور :چون حوا گفتش

بهر زن فتاد ل یقاب از کف  
   یسنگ انداخت واهله بر تابه 

   يره شدیوعظ او ت یآب صاف
 ن گمرهان یز ن ید دیکه نگه دار

 قصۀ آن فاجره یخوانده باش

 امتحان يمانده در زندان برا

 زن در هر مکان یشومباشد از 

  زن بهر دب يرك سویز یقاض
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ختن یخشم بر در و گرو  يتندبه  یو حلقه زدن جوح یبه خانۀ زن جوح یرفتن قاض. 129
  در صندوق یقاض

  مجلس راست کرد نقل ِزن دو شمع و ُ
  یچونکه بنشستند با هم ساعت

  زن با مراد يچون نشست او پهلو
  در بزد ،آمد یجوح ،اندر آن دم

  ید او خلوتیند یر صندوقیغ
  فیحر يا :و گفت یاندر آمد جوح

  ؟ست آنیت نیمن چه دارم که فدا
  يرفته ا ینزد قاض یگفت شخص

  زبان یگشادستبر لب خشکم 
  مرا ،جان يا ،ن دو علت گر بودیا

  کان ؟ن صندوقیار یمن چه دارم غ
  زر دارم درون ،خلق پندارند

  کیل ،ستیعالصورت صندوق بس 
  زراق خوب و با وقار چون تن ِ

  م صندوق را فردا به کومن برَ

 فرد یزان نوازش شاد شد قاض  

 یند اندر خلوتیتا بر آسا

 گشت جان ِ پر غمش زآن وصل شاد

تا در خزد  یمهرب یست قاضج  
   یرفت در صندوق از خوف آن فت

  ف یع و در خریوبالم در رب يا
  ؟هر زمان ياد داریز من فر تا

 يها گفته ا یدر حقم ناگفتن

  گه قلتبان  ،میگاه مفلس خوان
  گر از خداید ،ست وواز ت یکیآن 

  ۀ گمان یپا ۀ تهمت و یهست ما
  ن ظنون یز   رند از منیواگصله 

  ک ین ست یم و زر خالیاز عروض و س
  ر ماریغ ،یابیاندر آن سله ن

  ان چار سویپس بسوزم در م
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  ند مومن و گبر و جهودیتا بب
  نیاز ا مرد  يدر گذر ا یه :گفت زن

  را در دم ببستبا رسن صندوق 
  از پگه حمال آورد او چو باد

  نکالم یباز  یقاض ونشاندر
  از هر سو نظرکرد آن حمال 

  !عجب يا ،من ین داعیهاتف است ا
  شیب هگشت آن آواز یاپیچون پ

  عاقبت دانست کان بانگ و فغان
  معشوق رفت یپکاو در  یعاشق

ارد از عمر در صندوق بهانند  
  ست فوق آسمانیکه ن يآن سر

  دشورون یچون ز صندوق بدن ب
  اش یقاض ،ان نداردین سخن پایا

  کن درون محکمهُ از من آگه 
  خرد ین بین را به زر زیتا خرد ا

  ندم رحم یبگمار قوم ،خدا يا
فسون صندوق ِ خلق را از بند  

  خوش منظر است یکی، از هزاران کس
  آنکه داند، تو نشانش  آن شناس

  ش از آنیده باشد پیهان را دآنج
  ضالۀ مومن است  ن سبب که علمیز

  دیند راکو ین آنکه هرگز روز ِ
  اوفتاد يریدر اس  یا به طفلی

  او ده جان ِیند يآزاد ذوق ِ
  رما محبوس عقلش در صوئدا

  عال ياز قفس سو یمنفذش ن
  نفذواتان استطعتم   یدر نب

  ست از گردونتانیمنفذ ن :گفت
  رود یبه صندوق  یگر ز صندوق

  کر استننو نو مفرجۀ صندوق 
  ن صندوقهایه بدگر نشد غرّ

  جز لعنت نبود  ن صندوقیکه در ا  
  ن یکه نکنم جز چن خورد سوگندان 

 شتن را کرده بد مانند مستیخو

  زود آن صندوق بر پشتش نهاد
  حمال  يا ،حمال و يکا :زدیبانگ م

  ؟رسد بانگ و خبریکز چه سو در م
  کند پنهان طلب  یام م يا پری

  ش یباز آمد به خو ،ستیهاتف ن :گفت
نهان  يدر و ید ز صندوق و کسب  

  در صندوق رفت  ،رون استیگر چه ب
  ند از جهان ینب یجز که صندوق

  از هوس او را در آن صندوق دان 
  ودریم يگور يسو  ياو ز گور

  صندوق کش  يا  حمال و يا :گفت
  ن همه آبا  ،بم را زودترینا

  دبه خانۀ ما برَ ن بسته یهمچن
  خرندرا  ما بدن تا ز صندوق ِ

  ا و مرسلون یجز انب ؟خرد هک
  که بداند کاو به صندوق اندر است 

 نجهان دارد هراسیکاو ز روح ِ ا

  ان ین ضدش گردد عیا  تا بدان ضد
  عارف ضالۀ خود است و موقن است 

  ؟دیخواهد طپ یک  ن ادباریاو در ا
  ز مادر بنده زادخود ا ز اول ی

  دان اویر مصو ِ هست صندوق
  گذرُ اندر قفس دارد  از قفس 

  به جا  از جا  رودیدر قفسها م
  جن آمد ز هوانس و ن سخن با یا

  آسمان  یبه وح  جز به سلطان و
  دبو یصندوق ، ستین یئاو سما

  کاو به صندوق اندر است  ابد یدرن
  د اطالق و رهایجو یهمچو قاض
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  نشانآن سش زانن شیآنکه داند ا
  ارتعادرا باشد او  یهمچو قاض

  را گفت آن حمال شاد يرهرو
  ن شد واقعهیکا يبش را گوینا

  اینجا بیشغل را بگذار و زود ا
  چونکه رهرو شد رسالت را رساند
  برد القصه خبر صندوق کش

  

  فغان  یهراس و ب یکاو نباشد ب  
 ؟از جانش شاد  یک دمید یبر آ یک

 چو باد یکه برو در محکمۀ قاض

 امد قارعهیب یبر سر قاض

 ن صندوق رایزو بخر سربسته ا

 ره بماندین  خید ایهر که زو بشن

  حسن را از غمش یب قاضینا
 

  
  
  
  
  
  
  

  یکردن صندوق را از جوح يداریان بازار و خریم یب قاضیآمدن نا. 130
  ؟صندوقت به چند :گفت ب آمد ینا

  م فروتر از هزاریآ یمن نم
  کوته نمد يا ،دار یشرم :گفت
  ستیخود فاسد  يشر ت یؤر یب :گفت
  مخر  ارزد یگر نم ،میبرگشا
  راز يبر مگشا ،ستار يا :گفت

  کنند يتو ستار اتا ب  کنستر ُ
  تو مانده اند ن صندوق چونیبس در ا

  پسند دت بودنخواه خودآنچه بر 
  همان يآنچه تو بر خود روا دار

  به خود از نفع و ضرّ يوآنچه نپسند
  نیحق اندر کم نکه بر مرصادآز

  طیم العرش عرش او محیآن عظ
  وسته استیگوشۀ عرشش به تو پ

  شیخو مراقب باش بر احوال ِ رو
  ک و بدین ينجا خود جزایپس هم

  نیوم ِ دیا رسد در وآنجزا کانج
  عد بود آنجا جزا یحد و بیب

  نچه کردم استم استآ ،يآر :گفت
  "میئباد"ک ما یک به ی :بیگفت نا

  د شادان و خوشب هک یزنگآن همچو 
  دیزیار شد در من یماجرا بس

  پسند نا يا ،یئصندوقزمان هر 

  دهندیزر م  شتریب نهصدُ  :گفت  
  ش آ، زر شماریتو پ يداریگر خر

  دا بودیمت صندوق خود پیق
  ست ین راست نیا ؟میر گلیع ما زیب

  پدر يا ،یفیتا نباشد بر تو ح
  با من بساز ،خرمیسر ببسته م

  بر کس مخند  یمنیا ینیتا نب
  ش را اندر بال بنشانده اندیخو

  کن از رنج و گزندُ بر دگر کس آن 
 ک و از بد با کسانیبکن از ن یم

 هنر یب يمپسند هم، ا یبر کس

  ن ید وم ِیش از یپ دهد پاداش یم
  طیتخت دادش بر همه جانها بس

  دست   ن و دادین مجنبان جز به دیه
  ش ین  بعد از ظلم ،ن در داد وینوش ب

 چون بنگرد یرسد با هر کسیم

 نیک بینماند، نن یچ او با ایه

 ناسزا يدوزخ و نار است جا

  است  "اظلم يباد"دان که یک هم میل
  م یئاندر شاد "سواد وجه"با 
  خش ند ریر او بیغ ،ندیاو نب

  دیخر يآن از و ،ناریداد صد د
 خرندیانت میبیهاتفان و غ
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  ير و بنده ایدان کاسین میقین یا
  ک و بدیاز ن يبند هر چه گشته ا

  ن همه آزاد تویزا ينگرد تا
  

 يزآنکه در صندوق ِ غمها مانده ا  

 ست  سدیبر تو چو صندوق یکیهر 

  جان، ز غم دلشاد تو؟ ي، ايشو یک
  

  
  
  

  "مواله یفهذا عل ،من کنت مواله"که  يث نبویان جدیبدر . 131
  با اجتهاد غمبر ِین سبب پیز

  هر کاو را منم موال و دوست :گفت
  کندُ آنکه آزادت   ؟ست موالیک

  است يت هادنبو يچون به آزاد
  دیکن يشاد ،گروه مومنان يا
ِ ُ  د هر دمیئگو یک میل   آب شکر
  ند سرو و سبزه زاریزبان گو یب

  دامن کشان ده و یحله ها پوش
بهار جزو جزو آبستن از شاه  

  حیآبست از مس  يشو یمان بیمر
نطق خوش بر تافته ستُ  یب ما  ماه  

  م بودیمر از فر ِ  یسیعنطق ِ
  ثقات يا ،شکرُ ادت گردد از یتا ز

  "ذل من قنع"نجاست یعکس آن ا
  ن مرویخود چند نفس  در جوال ِ

  شان حال از آنیتو پر یتا نمان
  

  موال نهاد ،یعل و آن ِ ،نام خود  
  اوست  يموال  یمن علِ  عمابن ِ

کندَ ت بر یت ز پایرق بند  
  است  يا آزادیمومنان را ز انب

  دیکن يآزاد  همچو سرو و سوسن
  خوش خضاب  چون گلستان ِ ،زبان یب

  نو بهار ِ عدل شکر ِ  آب و شکر ِ
  مست و رقاص و خوش و عنبر فشان 

رججسمشان چون د  پر دثمارِ  ر  
ح یفص يالف و گفتار یب  شانخام  

  افته ست ی او نطق از فر ُِ هر زبان 
  م بودپرتو آن د  نطق آدم

  گر است اندر نبات یپس نبات د
   "عز من طمع"ن طور است یاندر ا

 داران خود غافل مشویاز خر

  صاحب دالن يآنچنان فرمود، ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  او را یو شناختن قاض یگر نزد قاضیدال س یباز آمدن زن جوح. 132
نز ف یجوحآن باز  ،یسال بعد  

  کنُ د یفۀ پار را تجدیآن وظ
  در آمد با زنان یزن بر قاض

  شیقاض ا بنشناسد ز گفتن ت
  غمزة غماز زن ۀهست فتن

  فراشت يآوازکه نتوانست چون
  اریرو تو خصمت را ب :یگفت قاض

  ش نشناخت زودیقاض ،آمد یجوح
  روناز ب ده بود آواز یزو شن

  ست زن چ يا :و بگفت رو به زن کرد  
  ن از گلۀ من گو سخُ یش قاضیپ

  ترجمان  را کرد آن زن  یمر زن
  ش یماض يد از بالیاد نای
  زن  ز آواز ِ  آن صد تو شود ،کیل

  نداشت  يسود  زن يغمزة تنها
  قرار يرا با وو تا دهم کار ت
  در صندوق بود  هیکاو به وقت لق

  ع و در نقص و فزون یو ب يدر شر
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  ؟تمام ینفقۀ زن چرا نده :گفت
  ندارم من کفن  رمیاگر م  کیل
  مگر بشناختش ین سخن قاضیز

  یبا من باخت آن شش پنج  :گفت
  نوبت من رفت امسال آن قمار

  فرد از شش و از پنج عارف گشت 
پنج حس و شش جهت نیست او زر  

  ازل اشارات، شد اشاراتش
  شش گوشه گر نبود برون  هن چیز

  تنس یب چرخ ِ يباال يوارد
  وسفان چنگال در دلوش زدهی

  جو گر از چه آب ید يدلوها
آب از بهر قوت اص ِدلوها غو  

  بلند دلوها وابستۀ چرخ ِ
  ؟یچرخ چ ای  ؟حبل چه ای ؟دلو چه

  ؟شکست یب یاز کجا آرم مثال
یکیپنهان در   ردصد هزاران م  

  يفتنه ا  "یتیت إذ رمیما رم"
  ه نهانذر یکیدر  یآفتاب

  نیذره ذره گردد افالك و زم
  ؟ستا تن چه در خورد  ین جانین چنیا
  بس است ،تن گشته وثاق جان يا
  ل اندر بشریهزاران جبرئ يا
  م اهللا نهان اندر نمدیکل يا
  ب اهللا نهان در غار ِ تنیحب يا
  سیهزاران کعبه پنهان در کن يا

  در مکان یسجده گاه المکان
  ؟ن کنمین طیا سجدةکه چرا من 

  کو بمالیچشم را ن ،ست صورتین
  

  ز جان شرع را هستم غالم ک :گفت  
  زن  شش پنج  ن لعبم ویمفلس ا

  و آن باختش   اد آورد آن دغلی
   یم انداختراندر شش دو  پار

  دست از من بدار ،با دگر کس باز
  ن شش پنج نردیمحترز گشته است ز

  کرد آگهت   آن همه ياز ورا
  جاوز االوهام طرا و اعتزل 

  ؟را از درون یوسفیچون بر آرد 
  کن ُ چاره  ،او چون دلو در چه جسم ِ

  شده  يمصر  شه رسته از چاه و 
  اصحاب جو ،دلو او فارغ ز آب
  جان حوت  اتیدلو او قوت و ح
ِ یدلو او در اصبع   زورمند ن

   یاچ يا ،ک استیبس رک ین مثالیا
  آمدست  ید و نمآ ین اوکفو 

   یر درج ناوکیصد کمان و ت
   يصد هزاران خرمن اندر حفنه ا

د دهان یگشاناگهان آن ذره ب  
  ن یست از کمچون ج ،دیش آن خورشیپ
  ن جان هر دو دست یاز ا ،تن يا ،ن بشویه

   ؟نشست یچند تاند بحر در مشک
  خر حان نهان در جوفیمس يا

 واقف است از خوف و رست از بند و بد

 نهان در مار ِ تن یگنج ِ ربان

  س یت و بلیعفر غلط انداز ِ يا
  ران دکان یو  را ز توسان یمر بل
  ؟کنم "نید"را لقب چون دون  یصورت

  جالل شعشعۀ نور ِ ینیتا بب
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  لب گشود یبه بحث یچ ممکن نیه
  ستین بس خفیکا  آمده در خاطرش

  کنُ  زاریاز صورتت ب یصورت
  رهاند از کالمیم آن کالمت 

  صحت است جان ِ   عشق پس سقام ِ
  ن جان بشویخود ز اکنون دست ،تن يا

  

  خامش نبود یک جان با جان دمیل  
   ؟ستیپس صورت ز چ ،ستین همه معنیا

  دار کن یر خفته را بم ،يخفته ا
  جهاند از سقام  یم ،و آن سقامت

  هر راحت است  ش حسرتیرنجها
  بجو ین جانیجز ا ،یئشو یور نم

  

  
  
  
  
  
  

  ب راین شاهزادة غرینوازش و احترام شاه چان یدر ب. 134
  نواختیک او را مین  آن شه  حاصل
ِ ُ آن    عاشقان باشد نمو گداز

  دیدوا دارند ام ،جمله رنجوران
  نیابند و ایجمله رنجوران شفا 

  یدم شربتیند  ن سمیخوشتر از ا
  ین گنه بهتر نباشد طاعتیز

  ن نسقین شه زآش ید پب یمدت
  دیرک سر بی یه از هر کساش :گفت

  یغناز سر  و، رم از زریمن فق
  نتوان تاختن ،در عشق، با دو پا

  ک سر استیرا خود دو پا و  یهر کس
  کل هدرُ ن سبب هنگامه ها شد یز

  ست اندر المکانیمعدن گرم
  میزان شد جحیزآتش دوزخ گر

  

  گداخت یم  هد چون میاو از آن خورش  
  تازه رو ه اندر گدازش اهمچو م
  دیکم افزون کن ،رنجور نینالد ا

 نید و درد و حنیرنج افزون جو

   ین مرض خوشتر نباشد صحتیز
   یساعت ،ن دمیسالها نسبت بد

  جان نهاده بر طبق   دل کباب و
  دیهر لحظه قربانم جداو  زامن 

   یآن سنصد هزاران سر خلف داد 
  عشق نتوان باختن  ،سر یکیبا 

  تن نادر است   با هزاران پا و سر
  ن هنگامه هر دم گرمتریهست ا

  ک دخان ی هفت دوزخ از شرارش 
  میشان راست پر ناز و نعیزآنکه ا

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "يا مؤمن فان نورك اطفا ناریجر "ث یان حدیدر ب. 135
  یصف يا ،ن رویاز ا مومنز آتش 

  محتشم يا ،بگذر سبک :دشیگو
  بسو دوزخ اوست  تیکه کبر ،کفر

  اسپارو ن سویتت بدیزود کبر
  گذر کن همچو باد :دش جنتیگو

  نیمن خوشه چ ،یکه تو صاحب خرمن
  م و هم جنانیهست لرزان زو جح

  

   یف و منطفیشود دوزخ ضع یم  
  رد آتشم م  تو يور نه ز آتشها

  ن نفس یا ند او را یپخسا چهن یب
  نه شرار ،تا نه دوزخ بر تو تازد

  کساد ور نه گردد هر چه من دارم 
  ن یچ يتهایتو وال ،ام یمن بت

  زو امان ،مر آن را ین ،ن رایمر ا ین
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  ن رایانه پادشاه چیافتن برادر بزرگ آن شاهزادگان و مالزمت کردن برادر میوفات . 136
  افتیچاره را فرصت ن ،رفت عمرش

  دیکشین میا  دندان کنان یمدت
و شد در نهفتا زامعشوق  صورت  
  شتر استوش گر ز شعر شلبس :گفت

  الیاو از خ ،ان ز تنیمن شدم عر
  ستیگفتن  نجاین مباحث تا بدیا

  صد هزار یئر بگو، ویگر بپوش
  ن بودیر اسب و زیس  ایتا به در

  ابتر است ین به خشکیمرکب چوب
  ن بودیمرکب چوب ین خموشیا

  کندیملولت م انک یهر خموش
  ؟خامش چراست !عجب :یئگو یتو هم

  خبر یاو ب ،من ز نعره کر شدم
  زندیدر خواب نعره م یکیآن 

  خبر یب آن ين نشسته پهلویا
  ن شکستیچوب کش مرکبِ یآن کس

  ستینادر ،اینه خموش است و نه گو
  هر دو هست آن بو العجب ،ن دویاست ین
  ورود یک و بین مثال آمد رکیا

  ا برفتیحاصل آن شهزاده از دن
  

  جان بر نتافت  ،د وصبر بس سوزان ب  
  دیعمر او آخر رس ،دهینارس

  معشوق جفت  یرفت و شد با معن
  حجابش خوشتر است  یب اعتناق ِ

  ات الوصال یخرامم در نهایم
  ست یبنهفتن ن سپس ید زیهر چه آ
  نگردد آشکار  گار ویهست ب

  ن بودیچوب نت مرکبِآبعد از 
  ان را رهبر است یئایدر خاص آن 

  ن بودیتلق یان را خامشیبحر
  زندیآن سو مزعشق  ينعره ها

  ؟گوشش کجاست !عجب :دیگو یاو هم
  کر ن سمر هستند یز گوشان زیت

  کندین میصد هزاران بحث و تلق
  کر زآن شور و شر خفته خود آن است و 

  است  یاو خود ماه ،غرقه شد در آب
  ست ینام ن  حال او را در عبارت

  ن گفتن برون است از ادب یشرح ا
 ن بهتر نبودیک در محسوس از ایل

  جانش پر آذر، جگر پر سوز تفت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و نواختن بود  يفراش رنجوربر کوچک برادر به جنازة برادر که آن  هانیآمدن برادر م. 137
  د از نظر شاهیبدو رس ینیو ع یبیم غئصد هزار غنااو را تا مالزم شود و پادشاه 

  آن وسط  ن رنجور بود ویکوچک
  ؟است ین کیا ،قاصد :دش گفتیشاه د

  پور آن پدر :پس معرف گفت
  ادگاری یکه هست  دشیشه نواز
  دیوح  شاه آن يشهااز نواز

  یعالم یعال افتیدر دل خود 
  غلغله یافت عالیدر دل خود 

  افتیکوه سنگ و وار و یعرصه و د

  آمد فقطبر جنازة آن بزرگ   
  است  ین هم ماهیا  که از آن بحر است و

  خردترُ ز آن برادر   ن برادریا
  شکار ن پرسش یکرد او را هم بد

  دیبد یجان   ر جانیغ خود  در تن ِ
   یکس به صد خلوت همابد ین انک

 آن در صد چله یابد صوفیکه ن

  شکافت  یش او چون نار خندان میپ
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  ابآفتش او چون یپ ذره ذره 
  گه شعاعو  يباب گه روزن شد

  دیبس کهنه و قد  در نظرها چرخ
  با چونکه وارست از جسدیز روح ِ

  دیشش شد پدیب پیصد هزاران غ
  کتب برخوانده بودُ آنچه او اندر 

  از غبار مرکب آن شاه نر
  دیکشیدامن م  ن گلزاریبر چن

  ک دم استید یقل رونکز  یگلشن
  گردد تباه  ل دمدکز گ یگلشن
  دانسته مان با مزة   يعلمها

  میگلدسته اُ ن دو سه یا زآن زبون ِ
  آنچنان مفتاحها هر دم به نان

  نان هم فارغ آرندت ز  یور دم
  استسقات چون شد موج زن  باز

  ؟مگر یاژدها گشت ،يمار بود
  دوزخ بود  هفت سر ياژدها

  بسوزان دانه را ،بدراندام را 
  نر گدا يا ،یستیچون تو عاشق ن
  ؟باشد ز خود یکوه را گفتار ک

ستیگریکه عکس د روزآن  تو گفت  
  گرانید عکس ِهست خشم و ذوقت 

  ؟ف آخر چه کردیآن ضع  آن عوان را
  ؟المعه ال ِیخ عکس ِ یتا به ک

  تا که گفتارت ز حال تو بود
  ریغ ر ِر هم با پیرد تید گیص
  از کوهسار د آرد به خود یص ، باز

  د شبکیباز  با پرّ ِ خود آرد ص
  از هواست  نبود یکز وح یمنطق

  ن دم غلطید خواجه را ایگر نما
  "ينطق محمد عن هویما "تا که 

  اسی یستت از وحیچون ن ،احمدا

  باب  فتح ِ  کرد صد گونیدم به دم م  
  گاه صاع   و يخاك گه گندم شد

  دیجد یخلق یش چشمش هر دمیپ
  ن چشمش رسدیشک چن یب  از قضا

  دیبد  ندیمحرمان ب آنچه چشم ِ
  آن بر گشود ر صورتبچشم را 

  در بصر يزیکحل عزُ افت او ی
  "دیهلْ منْ مز" جزو جزوش نعره زن 

  م است د خرّیکز عقل رو یگلشن
  وافرحتاه  کز دل دمد  یگلشن

  گلدسته دان ُ  ک دو سهی  زآن گلستان
  م یبر خود بسته ا  گلزار که در ِ

  غا از بنان یدر هر دم، فتد  یم
زنان  وةو عش يرد چادر گردگ  

  ر نان و زن پ دت یبا يملک شهر
  هفت سر  ین زمانیا ،ک سرت بودی

  فخ بود دوزخ   حرص تو دانه ست و
  ن خانه رایا  نو يکن درهاباز ُ

  صدا يخبر دار یب ،یهمچو کوه
  معتمد يا ،ر است آن صدایغعکس ِ

  ست یعکس ن ریغجمله احوالت ب
  عوان  و خشم ِ يادقوو  يشاد

  نه زجر و دردیکه دهد او را به ک
  ن واقعه یجهد کن تا گرددت ا

  تو بود و بال ِ رّتو با پ ر ِیس
  ریط بهره است از لحم ِ یالجرم ب

  سار الجرم شاهش خوراند کبک و
 الجرم شاهش خوراند لحم ِ کبک

  در هباست  و   ر هواب یهمچو خاک
  چند خط بر خوان  "و النجم"ز اول 

   ياحتو یان هو اال بوح
  اس یو ق يه تحران را دیجسم
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  که محمد از هوا یتا بدان
حالل يردارکز ضرورت هست م  

  يواجتهادات هد  يتحرّ یب
  کشدُ  رد باد ور بب همچو عادش 

  حمال خذول باد است   عاد را
  همچو فرزندش نهاده بر کنار

  ز استکبار بود را باد  انیعاد
  نید ناگه پوستیچون بگردان

  باد که بس فتنه ست   باد را بشکن
  لیر کبر خپ يکا : پند يهود داد

  از نفاق  لشکر حق است باد و
راست استخود  با خالق ِ رّاو به س  

  گذشتیمن مین همان باد است کایا
آنکس که بکردت دست بوس دست  

  ن رهگذرین باباد را اندر ده
  من بودیا آنحلق و دندانها از 

  لیذرة باد و ثق  کوه گردد
  بر آرد او ز جان  اربی  ارب وی
  ن باد رویز يدغافل ب ،دهان يا

  چشم سختش اشکها باران کند
یدان نپذرفتزی م ِچون د ردز م  
  بشر از شاه کم یپ :دیباد گو

  میر خود نیام ،زانکه مأمورم
  تو حال ِ يمان وار بودیگر سل

  کفت ملک یگشتم ،ه ستمیعار
  من مستعار  یئاغیچون تو  ،کیل

  ها دهمیپس چو عادت سر نگون
  تو محکم شود مان ِیب ایتا به غ

  من شوندؤآن زمان خود جملگان م
  میمق ید پادشاهیرو نما

  کنند و افتقار يزمان زارآن 
  يمستو يب گردیگر در غ ،کیل

 خدا یوا نگفت و گفت از وح  

  ست در کعبۀ وصال ین يکه تحرّ
رد از هوایشه گیت پهر که بدع  

  شدتا تختش ک  مان استیسل ین
  اکول  در کف مرد  ههمچو برّ

  قصاب وار بکشدش ُ تا  برد  یم
  ار بودیاغ ،پنداشتند یمار ی

  ن یخردشان بشکست آن بئس القر
  همچو عاد ش از آن کت بشکند او یپ

  ل ین باد ذیا کند از دستتان بر َ
  با شما کرد اعتناق  يچند روز

  باد دست  بر آرد   دیچون اجل آ
  مرگ کشت  و، همچونجان همچون بود 
گردد دبوس یخشم آن دست م وقت  

  و فر کرّ با  ،روان ، انیآ هر نفس 
  دروبه دندان در  ،دیحق چو فرما

ل یزار و عل  دندان داردش درد  
مستعان  يا   ن باد رایر اکه بب  
ن دندان در استغفار شواز ب  

  کندُ  اهللا خوان  منکران را درد
  را شو ز دردین پذیحق را ه یوح

  گه شور و شر ،ر آورمیخبر خگه 
   ؟میخود ک غافل ز شاه  من چو تو

  تو حمال ِ  یمان گشتمیچون سل
  من واقفت   خود بر راز ِ یکردم

  سه چار يرا روزو کنم خدمت تیم
  برجهم  انه یاغی  ز اسپه تو

  ۀ غم شودیما  مانتیکا آن زمان 
  آن زمان خود سرکشان بر سر دوند

 میسق یدو روزه مستعار و ن ین

  ر داریدر ز  همچو دزد و راه زن
یئتو شحنۀ خود   ن ویدار مالک   
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  یکنُ کار خود   ار وکیپاز  یرست
  جهان چون گلو تنگ آورد بر ما 

  آمدست  يخاك خوار ن دهان خود یا
  ن شکریا  ن شراب ویا  ن کباب ویا

  و شد آنها لحم و پوست يچونکه خورد
  دنزنیل مه بر گیبخ یهم ز خاک
  و حبش یچاق و رومبهندو و ق

  و نگار نقشکان همه   یتا بدان
غَۀَ اهللا است و بس  یباق رنگ بص  
نیقی  و يرنگ تقو ،صدق و رنگ  

  و نفاق شركشک و کفران و رنگ 
  دغا فرعون ِ یئه رویچون س

  نیصادق خوبِ يرو برق و فرّ
  زشت آنزشت است و خوب آنخوب و بس

  دهد یرهنگو ف یخاك را رنگ
  پزند يریاشتر و ش يریاز خم

  ر و اشتر نان شود اندر دهانیش
  دامن پر خاك ما چون کودکان
  کودك اندر جهل و پندار و شک است

  کنندیم يریاز آن طفالن که پ يوا
  زه و صد آفت استیطفل را است

ِ ین پآاز  يوا   بینااد طفل ِ ران
  همه د بیچون سالح و جهل جمع آ

  از قصور  شیدرو مرد يا ،کنشکر ُ
  يظالم نه ا  و یشکر که مظلوم

  نزد یاشکم، الف الله یخال
  وید بود زندان ِ یخال اشکم ِ
  وید بازار ِ  ر لوت دانپ اشکم ِ

  فروش یالش انتاجران ساحر
  چون فرس يز سحر گرددخم روان 

  تنند یشم خاك را بر میچون بر
  دهندیم يعود را رنگ یچندل

   یخود زن هم تو طبل ِ  هم تو شاه و  
  حلق و دهان  نیاخاك  يکاش خورد

  ن شدست یرا که آن رنگ یک خاکیل
پسر يا  نین است و نقشیرنگ خاك  
یا لحمش داد و  رنگکوست  ن هم خاك  

  دنکنیم یجمله را هم باز خاک
  ک رنگند اندر گور خوش یجمله 

  مستعار ملکجمله رو پوش است و 
  همچون جرس  ر آن بر بسته دان یغ

  ن یبود بر عابد یتا ابد باق
  عاق  بود بر جان ِ یتا ابد باق

او فنا جسم ِ  و یباق او رنگ  
  ن ید وم ِیتا  وآن بجا  ،تن فنا شد

  ن اندر عبس آضحاك و  نیام یدا
  دهد یجنگ ان را بر آنیطفل خو

  ندمزیکف م آن  کودکان از حرص ِ
  ن سخن با کودکان یرد ایدرنگ

 رفته از سر جهد اسباب و دکان

  او اندك است  تقو  يشکر بار
 کنندیم يریلنگ مورانند و م

  است  آلت یفن و ب یب  ن کهیشکر ا
  ب یلبهر  يبال ،گشته از قوت

  جهانسوز از ستم  یگشت فرعون
  و ز کفور يدیره یکه ز فرعون

   يو هر فتنه ا یمن از فرعونیا
 زم مددیست از هیکاتشش را ن

  وینان مانع است از مکر و ر کش غم ِ
  ویغر يو را در وید تاجران ِ

  ره کرده از خروش یعقلها را ت
  ز مهتاب و غلس  یکرده کرباس

  زنندیز میمم ر چشم ِبخاك 
  دهندیم يمان حسودیبر کلوخ
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  دهد یخاك را رنگ او پاك آن ک
  چون طفلکان ن ر خاکماپ دامن ِ

  جدالطفل را با بالغان نبود 
  تا هست خام  گر کهنه شود  وهیم

  شترُُ  گر شود صد ساله آن خام ِ
ِ یگر چه باشد مو و ر   دیاو سپ ش

  ا  ِرسمیده، یماند خواهم  نارس
  ده ماندمیا نارسی ،که رسم

  یئو دور ین ناقابلیبا چن
  چ سویدوار از هیستم امین

  نکو یئخاقان ما طو کرد آن
  میدر گو يدین ناامیگر چه ما ز

  سپم چون اسبان سیدست انداز
  یگام ن  آنجا م و یگام انداز

  است یا جانیزانکه آنجا جمله اش
  آفتاب یمعن ،هیهست صورت سا

  نماند یچونکه آنجا خشت بر خشت
ستین بود بر کندنیخشت اگر زر  

  ه مندك استیکوه بهر دفع سا
  صمد که چو زد نور ُِ  بر برون ِ

  نان چون بر کفش زد قرص ِ  گرسنه
  نیصد هزاران پاره گشتن ارزد ا

  ه سوزیتا که نور چرخ گردد سا
  کانکودن چون گاهوارة ین زمیا

  هد خواندن را میبهر طفالن حق زم
  ن گهواره هایخانه تنگ آمد از ا

  گاهواره خانه تنگ يهان مکن ا
  ق مداریگهواره رو ضیخانه ا

  

  دهد ینگچهمچو کودکمان بر آن   
  کان ِ  همچون زر در نظرمان خاك 

  ؟نشاند با رجال یک طفل را حق 
  نام ه ب خوانندشغوره   پخته نبود

  هش ُ  زیهر ت طفل و غوره ست او بر ِ
  دیخوف است و ام یهم در آن طفل

 ا خود کرمیحق کند با من غضب، 

  ؟مبا من کند کرم آن کرَ !عجب يا
   ؟یئانگور مرا  ةن غوریبخشد ا
  "أسوایال ت" دم یگویکرم مو آن 
  کشد ال تقنطوایما را م گوش

  م یاندازان رو چون صال زد دست 
  انس  يمرعا يدن سویدر دو

   ین  جام م و آنجا یجام پرداز
  است  یو ربان یاندر معن یمعن

  ه بود اندر خراب یسا یب نور ِ
  نماند یۀ زشتینور مه را سا

  ست یو روشن یخشت وح ياجچون ب
  اندك است  ن نور یبهر اپاره گشتن 

  پاره شد تا در درونش هم زند
  واشکافد از هوس چشم و دهان 

  ن یزم يا  زیان چرخ برخیاز م
  روز یاغی يا ،ستوۀ تیشب ز سا

  دارد مکان یبالغان را تنگ م
  بر طفالن فشانددر گهواره ر یش

  شها کن ُ طفلکان را زود بالغ 
 درنگ یتا تواند رفت بالغ ب

  بالغ انتشار تا تواند کرد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان استغنا و عجب شاهزاده و زخم خوردن از باطن شاهیدر ب. 138
  يع و شریب یچون مسلم گشت ب

  ز نور جان شاه يخوردیقوت م
   يجر  در جانش  از درون شاه  

ماه    دیهمچو از خورش ،جانش ماه    
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  دیند یب ز شاه یراتبۀ جان
  خورندیترسا و مشرك م شآن نه ک

  دیش استغنا بدیاندرون خو
  ؟نه من هم شاه و هم شهزاده ام :که

  بر آمد با لمع یچون مرا ماه
  ناز من است و وقت يآب در جو

؟سر نماند سر چرا بندم چو درد  
  چون شکر لب گشته ام عارض قمر

  مراست يسرو قد و، ماه رخسار
  دن گرفتیئچون نفس زا ین منیز

  حرص و حسد يابان ز آن سویصد ب
  که مرجع هر آب اوست ،شه بحر ِ

  او شاه را دل درد کرد از فکر ِ
  ادب یخس واه يا :گفت آخر

ِ یمن چه کردم با تو ز   ؟سینف ن گنج
  نهادم در کنار  یماه را و من ت

  پاك نور ِ يآن عطا يدر جزا
  را بر چرخ گشته نردبانو من ت

دیرت آمد اندر شه پدیغ درد  
  دیدولت در عتابش بر طپ مرغ ِ

  د آن خوش پسریچون درون خود بد
  فۀ لطف و نعمت کم شدهیآن وظ

  عقار یبا خود آمد او ز مست
  کند در راه دوست ینیهر که خود ب

  ن مبادیدشمن من در جهان   خود ب
از آن آمد حرام اندر جهان  یم  

  دتیبهتر از خود در تصور نا
  ، با خود استیخورد میآنکه با خود م

  خورد  بادش حاللیوآنکه با او م
  خورم از جام ِ هو  یچونکه با او م

  بگسلم یخود به کلبعد از آن از 
  یکه از خود بگسل یخواهیکه میا

  دیرسیمستش م دم به دم در جان ِ  
  خورندیک میمال شک ییز آن غذا
  دیز استغنا پد یانیگشت طغ

  ؟ن شه داده امیچون عنان خود بد
  ؟را تبع يچرا باشم غبار پس
  ؟ازین یمن ب  از چه کشم  ریغ ناز ِ
تر نماند زرد و چشم ِ يرو وقت  

  دگر د کرد دکان ِیباز با
 ؟اکنون کجاست يهمچو من شهزاده ا

  دن گرفت یئصد هزاران ژاژ خا
  رسدید هم مب تا بدانجا چشم ِ

  ؟ل و جوستیچون نداند آنچه اندر س
  بکر او يعطا یناسپاس

  !عجب  يا ؟داد من بود ين سزایا
   ؟سیخس يبا من از خو يتو چه کرد

  شمار ست تا روز ِیکه غروبش ن
  ؟دة من خار و خاكیدر د يتو زد

  ؟ر و کمانیتو شده در حرب من ت
دیرس يشاه اندر و عکس درد  

  دیبر در  پردة آن گوشه گشته
  اثر ناخوشخود  يه کاریاز س

  ر غم شده او پ يخانۀ شاد
  ز آن گنه گشته سرش خانۀ خمار

 د پوستید یمغز را بگذاشت، کل

 د، جز فسادیاین نیزآنکه از خود ب

 اندر زمان ين شوی، خود بيکه خور

 دتین زاین همه از نفس خود بیو

 خواره  خوار و مرتد است ین مینچنیا

 او دم زند،  بادش وبال یوآنکه ب

 او ينم رویم ببیچشم بگشا

 ن حاصلمیخوردن شود ا یهم ز م

 ی؟ن جان و دلیاندر بند ا یتا ک
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  جان ِ من يجان به جانان واگذار، ا
  ده و آزاد شو يدل به دلدار

  ر توینفس ِ خود بر خود مگردان چ
  نیقیدارد  یهر چه هست آن مستئ

  یآدم يگندم بد آن، ا یمست
  رون شدهیحله زو ب ،خورده گندم

  مار کردیکان شربت ورا ب  دید
  ناز در گلزار ِ  چون طاوس جان ِ

  همچو آدم دور ماند او از بهشت
  زاو يهندو يا :راند او کهیاشک م

  نفس سرد بد نفس ِ يا يه اکرد
یگندم ز حرص ِ يدیگزدام ب  

  ما و من يدر سرت آمد هوا
  شیبر جان خو ن نمط یکرد اینوحه م

  استغفار کرد  ش ویآمد او با خو
  مان بودیا کان از وحشت   درد

ستمر بشر را خود مبا جامۀ در  
  مر بشر را پنجه و ناخن مباد

  کشته به استُ   اندر بال یآدم
  ندهد امان ینفس کافر خود هم

  خود مبتال بهتر بود یآدم
  

 ار ِ دل رنجان ِ منی ینیتا بب  

 شاد شو يغم خور او باش و از و

 ر  تویر از شیزود او را باز گ

 نیر و خواه خمر و انگبیخواه ش

 یرا اعجم یکه بکرد آن آدم

  ه و هامون شده یباد يخلد بر و
  کار کرد ها یآن ما و من زهر ِ

  رانۀ مجازیشد به و يهمچو جغد
  شت بهر ک  يراند گاوین میدر زم

  گاوِ  مر دیاس ير را کردیش
  ادرس یبا شه فر یحفاظ یب

   یکژدم او  بر تو شد هر گندم ِ
  پنجاه من    خود ين بر پاید بیق

؟شیخو سلطان ِ که چرا گشتم ضد  
  ار کردیگر یز دیانابت چبا 

  درمان بود یکان درد ب ،کنُ رحم 
  ست ن صدر جیدر ح  د از صبریچون ره

  سداد ین   شد آنگهین اندینه د اوک
 کافر نعمت است و گمره است   نفس 

 چونکه فارغ شد ز  نان یگشت طاغ

  زآنکه زار و عاجز و مضطر بود
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

روح ق که قبض ین خالیشتر آمد از ایرا رحم بر که بو ل که تیبه عزرائ یتعالخطاب حق. 139
  راعزت حضرت او ، و جواب دادن يکردشان یا

  بینق يا :گفت یل میحق به عزرائ
  بر جمله دلم سوزد به درد :گفت

  زدان مرای یکاشک :میتا بگو
  ؟شتر رحم آمدتیب هبر ک :گفت
  زیت بر موج  ییکشت يروز :گفت

  همه قبض کن جان ِ :یبس بگفت
  درماندند يبر تخته اآن هر دو 

  فکند آن تخته  بادچون به ساحل او 

  ؟بیرا از هر کئو بر که رحم آمد ت  
  امر را اهمال کرد نتوانک یل

   یدر عوض قربان کند بهر فت
؟ان تر شدتیر سوز و براز که دل پ  

  زیز ریتا شد ر   ز امر  شکستم در
  رمه  اندر یکطفل با یجز زن

  راندندیمآن تخته را موجها 
 از خالص هر دو ام دل گشت شاد
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  کنُ مادر قبض  جان ِ :یباز گفت
  دم طفل رایچون ز مادر بگسل

  زفت يد ماتمهاردم دیبس بد
  شیخو آن طفل را از فضل ِ :گفت حق

  گلُ حان و یر سوسن و رشۀ پیب
  زالل ن یریش آبِ يچشمه ها

  مطرب خوش صدا صد هزاران مرغ ِ
بنسترن سترش کردم ز برگ  

  کاو را مگز  :د رایخورش رگفته م
  زیبر او باران مر :مابر را گفت

  مبر آن اعتدال  يد يا ،ن چمنیز
  

  کن ُ  ز امر ِ  طفل را بگذار تنها   
  چه تلخ آمد مرا یدانیخود تو م

  نرفت  ادمیآن طفل از  یتلخ
  ش یشه این در بکموج را گفتم ف

پیم ر درخت ِ   خوش اکل  وه دار
  دم طفل را با صد دالل یپرور

  صد نوا  ندهکاندر آن روضه ف
  من از صدمۀ فتن یاو را ا مکرد

  بر او آهسته وز :مباد را گفت
  زیت يبر او مگرا :مبرق را گفت

  ن روضه ممال یبهمن بر ا يپنجه ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ان معجزة هودیو ب یبان راعیکرامات شذکر . 140
  دیعن از گرگ که  بانیشآن همچو 

  د از آن خط گوسفندیتا برون نا
  هود ذیتعو رة ئدا بر مثال ِ

  دین خط تن زنیاندر ا يهشت روز
بر حجر يندکف  يردبر هوا ب  

  ير هم زدبگره را بر هوا ُ ک ی
  د آسمانیاست را که لرزیآن س

  سرد باد يا ،یکنین میگر به طبع ا
  کند گرگ نژندین میور به حرص ا

  نین ملک بیا فوق طبع  ،یعیطب يا
  بنه يبند ،کنُ ان را منع یمقر

  ؟ن عجز از کجاستیکا ،رهیو خ يعاجز
  لجوج يا ،شیتو در پ يعجزها دار

  اوست قوت رت ین عجز و حیکا ،م آنخرّ
  دیدخود را او ب هم در آخر عجز ِ

  بتافت يبر و یوسفی   خایچون زل
  در محنت است  در مردن و  یزندگ

  آن الطاف راهمچنان نمرود  
  

  دیکشیبر رعا خط م جمعه  وقت  
  با گزند  د گرگ و دزدیدر آ ین

  آل بود امان ِ صرصر   کاندر آن
  دیکنیتماشا م  مثله ، و ز برون

  گرکدیلحم از عظم و  يدیتا در
   يزان شدیاستخوان ر تا چو خشخاش 

  آن  اندر نگنجد شرح ِ يمثنو
رة آن هود گردیخط و دا گرد  
 کن گزند یخط راع ا دریب: گو

  ن یا  کن از مصحفُ ا و محو یا بی
  ه ا معلم را بمال و سهم دی

  جزاست  از آن روز ِ یتاب تو  عجز ِ
  نک خروج  ان را یپنهان  وقت شد

  دوست ِ  در دو عالم خفته اندر ظلّ
  دیر گزبز یعجا ن ِید ،مرده شد
  افت یراه  یدر جوان  ياز عجوز

 ظلمت است  در درون ِ  وانیح آبِ

  یر پا بنهاد از جهل و عمیز
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  ر ِ پلنگیبه شنمرود را  یرجوع به قصۀ پروردن حق تعال. 141
  آن روضه چو باغ عارفان ،حاصل

  طفلکان نوزاده بود یک پلنگی
  ر و خدمتهاش کردیپس بدادش ش

  يبگفتم با پر ،فطامش شدچون 
  ن چمنیپرورش دادم مر او را ز

  پدر وب را مهر ِیداده من ا
  ولد داده کرمان را بر او مهر ِ

  من آموختممهر  مادران را 
  صد رابطه  ت کردم ویصد عنا

ش مکشتا نباشد از سبب در ک  
  نبودش يچ عذریهاز ما تا خود 

  د با صد رابطهید تن حضانیا
  لیبندة جل يا ،  شکر او آن بود

  شاه شکر ِ  ن شاهزادهیکا ،همچنان
  ؟شوم يریکه چرا من تابع غ

  که ذکر آن گذشت ،شه يلطفها
  آن الطاف را  همچنان نمرود

  زندیره م  ن زمان کافر شد ویا
  با جالل آسمان ِ يرفته سو

  م رایتلو یب صد هزاران طفل ِ
  کاندر حکم سال :که منجم گفت

  اطیاحتآن خصم  ن بکن در دفع ِیه
  کش یوح رست طفل ِ  او يکور

  ! عجب يا ؟د آن ملکیابیاز پدر 
  بیاب شد حجَ ام و َ  گر  گران راید

نیقیبد  درنده ست نفس ِ گرگ  
  در ضاللت هست صد کل را کله

  ریبندة فق يا :میگوین سبب میز
  سگ است  هم ن سگ یگر معلم گشت ا

  یفئبجا گر طا يآر یفرض م
  پوست ننگلت واخرد از یتا سه

  آمد در امان  از سموم و صرصر   
  طاعت نمود ،ر دهیاو را ش :گفتم

  ر مردیتا که بالغ گشت و زفت و ش
   يد نطق و داورنتا در آموز

  من ِ  فنّ دیاینبه گفت اندر  هک
  ضرر یب   کرمان یبهر مهمان

  دینت یا  ،نت قدرتیبر پدر من ا
   ؟که من افروختم یشمعچون بود 

  واسطه  یب من  ند لطفیتا بب
  تا بود هر استعانت از منش 

  دش ار بینبود ز هر  يه اشکو
  واسطه  یب  که بپروردم ورا

  ل یسوزندة خل   که شد او نمرود و
  جاه  استکبار و استکثار ز کرد 

  م وب یملک و اقبالچونکه صاحب 
  ده گشت یاز تجبر بر دلش پوش

   یاز جهل و عم  ر پا بنهادیز
  کندیم یئخدا يکبر و دعو

  کند با من قتال ُ تا    با سه کرکس
  م رایابد ابراهیتا  او   کشت

  قتال  بهر ِ یزاد خواهد دشمن
  کشت از خباط یم   دیئزایهر که م

  دگر در گردنش  يماند خونها
  نسب  ظلمات تا غرورش داد

  ب یجه د گوهرها بیابیاو ز ما 
  ن یبر هر قر ینهیچه بهانه م

  ر سفه پ  کفرناك زشت ِ نفس ِ
  ریسلسله از گردن سگ بر مگ

  د رگ است کاو ب  "ذلت نفسه"باش 
   یفئم طایچون اد یلیبر سه

  دوست  يپا بر يچون موزه ا يشو هم
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  خبث نفسهاست شرح ِ  جمله قرآن
  افتیان کآلت بیذکر نفس عاد

ِ نفس ِ از   قرن قرن   ادب یب شوم
  

  ؟آن چشمت کجاست ،بنگر اندر مصحف  
  شکافت یمو م  ایانب در قتال ِ

  زد لهب یم   جهانفتاد اندر یم
  

  
  
  

گر از یل دیفضا ش از استکمال ِیاز خاطر شاه، په زخم خوردکه شاهزاده  ۀقص بهرجوع . 142
  ا برفتیدن

  نفس ِ کور يأکه ر   کنُ قصه کوته 
  وجود يچون از محو شد سو  شاه

  رینظ یآن ب  دیچون به ترکش بنگر
  ستو از حق باز ج ؟ریکو آن ت :گفت

یول   ،دل ایدر عفو کرد آن شاه  
  ستیگریدر نوحۀ او م ،کشته شد

  ستین جملهپس    ور نباشد هر دو او
  زرد خد  دیشهکرد آن یشکر م
  ستیرفتن خودعاقبت  ،ظاهر جسم ِ

  بر پوست رفت رفت هم  زآن عتاب ا
شاهنشه گرفت گر چه او فتراك  

  ن هر سه بودیکاهلتر م یو آن س
  دختر و  ملک و خالفت او گرفت
  من ز طول قصه گشتستم ملول

  ازین از ذلت و عجز و نیآن که
  

  بگور يسو  یسال رد او را بعد  
  آن خون کرده بود ش یخیمر م ِخش
  ریک چوبه تی  د کم از ترکششید

ِ یت آناو  اندر حلق ِ: گفت   ست وت ر
یر او بر مقتلید تآمده ب   

  ست یهم ول ،اوست جمله هم کشنده
  ست یهم ماتم کن  هم کشندة خلق و

  نزد یبر معن   کان بزد بر جسم و
  ست یبخواهد شاد ز یتا ابد معن

  دوست رفت  يسو  آزار یدوست ب
  ن الکمال او ره گرفت یآخر از ع

 او ربود یبکل یصورت و معن

 در شگفت ین نمانیسزد  گر ز یم

 ، تو عجولیق ِ بحر معنیمن غر

  م و کار سازیافت مقصود از کری
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  شیخو مرگ بوقت يمرد یکیآن 

  روان سرو ِ چو سه  سه پسر بودش 
  زر استم و یسهر چه کاله و  :گفت

  و بس اندرز کرد یگفت با قاض
  میکر يکا :یگفته فرزندان به قاض

  او راست دست ،میکنیسمع و طاعه م
  خود م ِیز ابراه ل یما چو اسماع

  شیبا عاقل یکیهر  یقاضگفت 
  یکیهر  ینم کاهلیتا بب

  ش یش پیپ ت یگفته بود اندر وص  
  شان کرده او جان و روان یوقف ا

  ن هر سه کاو کاهلتر است یز ، دبرَ آن
  شراب مرگ خورد بعد از آن جام ِ

  م یتیم از حکم او ما سه ینگذر
  بر ما نافذ است   آنچه او فرمود

  کندیار چه قربان م ،میچیسر نپ
  ش یاز کاهل يد قصه ایتا بگو

   یشک یک بیتا بدانم حال هر 
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  ن ِ هر سه بودیآن سوم کاهلتر
  عارفان از دو جهان کاهلترند

  شان سندیرا کرده اند ا یکاهل
  نند عامیب یزدان را نمیکار 

  ا را ز کل کاهلترندیکار دن
  د بازیئگو یکاهل ن ز حدیه
  دیده یشرح ین ز حد کاهلیه
  هر زبان پردة دل است ، خودگمان یب

  کباب ۀک شرحیچو  ، کوچک يه اپرد
  ز هستیان نطق کاذب نیگر ب

  د از چمنیایکه ب یمیآن نس
  ریکذب گول گ يصدق و بو يبو
  مزه یاخالص و نفاق ب يبو

  ده دله ار را از ی یگر ندان
  يتو عجوز از شاهد یور ندان

  شکر را از صبر یور تو نشناس
  شد صوت بلبل با غراب یکیور 
  گشتت سمور و خار پشت یکیور 

  ریدل زان و شجاعان ِیبانگ ه
  ش  ُکنیچارة کار حواس ِ خو

  گ است راستید ا زبان همچو سر ِی
  شز هیاز بخار آن بداند ت

  اچون زد فت يگ نویدست بر د
  د صاحب درد رایپرس یکیآن 
  ن ز پوزیدانم مرد را در ح :گفت

  دانمش  دیار بگو :و آن دگر گفت
  ده بودین مکر بشنیاگر ا :گفت
  نیتا هفتم زم يرو گویم: گفت

  کتن گر ندانم، چه شود؟یحال 
  

 به کل او را ربود یصورت معن  

  برندیخرمن م   اریشد یب ه زآنک
  کندیزدان میشان را چو یکار ا

  صبح و شام  ند از کد یاساین یم
 برندیز مه گو م یدر ره عقب

آن تا بدانم حد  راز از کشف  
 دینم من به چه حد کاهلیتا بب

  رها واصل است س  چون بجنبد پرده
  صد آفتاب  بپوشد صورت  یم
  از صدق و کذبش مخبر است  يبو ،کیل

  گولخن  دا از سموم یهست پ
  ریدا در نفس چون مشک و سیهست پ

 هست ظاهر همچو عود و انگزه

  گله ِ کن ُ فاسد خود  از مشام ِ
 يگمان گشته است چشمت فاسدیب

 گمان شد حس ذوق تو خدریب

 شک حس ِ سمع ِ تو خراب یهست ب

 حس لمس تو به تو بنمود پشت

  ریروباه و ش چون فن ِ  دایهست پ
 ش کنیراه طلب در پ یوانگه

  چه اباست   یتو بدان چون بجنبد 
  ش ترُ ز سکباج ِ را نیریگ شید

د اشکسته رایدن بدیبخر وقت  
 ؟مرد را یشناس يدر چند: گفت

 دانمش اندر سه روز ، دیور نگو

  چانمش یدر سخن پ ، دیور نگو
  در رود یدر خموش ،لب ببندد

 نیده بادم حال ِ ایتا ابد پوش

  نم چه بود؟یواندر آن نقصان ِ د
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  نیسهمگ يا به گورستان و جای
  دار و بکن حمله بر او يدل قو
  ش هر که رفتیبه سو یترس یزآنکه ب

  ووشیال دیآن خ :گفت کودك
  افتد اندر گردنم ،حمله آرم

  ستیست اچ  ام که يآموز یتو هم
  ستیکیو و مردم را ملقن آن ید

  اشریباشد آن  ين سویتا کدام
  د در کالمیاگر از مکر نا :گفت

راست گو ؟یاو را چون شناس رّس  
  درج شیپصبر را سلم کنم 

  هست مر هر صبر را آخر ظفر
  ور بجوشد در حضورش از دلم

  کاو فرستاد آن به من من بدانم 
  منه ستیمزآن  در دل من آن سخن 

  کن درونین لیشرح ا یهست باق
  ورا گردن نهم یمر بزرگ

  چون فتاد از روزن دل آفتاب
  

  ن یر ز کپ ینیبزشت  یالیتو خ  
  رو  در حال   او بگرداند ز تو

 خت تفتیو وش بگریال دیآن خ

  گر گفته باشد مادرش ن ینچنیا
  ؟پس من آنگه چون کنم ،ز امر مادر

  ست یال زشت را هم مادریخ آن
  ست یار خصم اندک گردد  يغالب از و

  باش  يرو تو هم زآن سو ،اهللا اهللا
  له را دانسته باشد آن همام یح

ِ ینم پیمن خامش نش :گفت   او ش
  فرج بر سر ِ بام ِ م یتا بر آ

 شکر یبعد هر تلخ يهست روز

  و غم  ين شادیرون از ایب یمنطق
ِ یاز ضم   من یاندر  ل یچون سه ر

  روزنه ست   زانکه از دل جانب دل
 د برونیآ یگر نمیبسته شد د

  هم بر دل و بر تن نهم  یمنت
  واهللا اعلم بالصواب  ،ختم شد
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  چون والدم ين مثنویز یمدت

  ؟سخُن یگوئیگر نمیاز چه رو د
  قصۀ شهزادگان نامد به سر

  ن پس بخفتینطقم چون شتر ز: گفت
  کن درونین، لیشرح ا یهست باق

  نجا بخفتیهمچو اشتر ناطقه ا
  وقت رحلت آمد و جستن ز جو

  زبان ید بین گفته آیا یباق
  د و عمر همیگفتگو آخر رس

  یدر جهان ِ جان کنم جوالن هم
  نعالم  ز  نم زنده است و خوشیزآنکه ا

  چونکه جان در خاك و نم زنده بود

 زنده دم يکا: شد خمش گفتم روا  

 در ِ علم ِ لدن یاز چه بر بست

 ماند ناسفته در ِ سوم پسر

 چکس تا حشر گفتیستش با هین

 د برونیآ یگر نمیبسته شد، د

 د، من زبان بستم ز گفتیار بگو

 هالک اال وجهه یکل ش

 در دل آنکس که دارد زنده جان

 مژده   کامد وقت کز غم وارهم

 یمیم در ین نم، در آیبگذرم ز

 و گش افت زآن خوبستینم   یمیاز 

 ن تا چون شودیم ببیدر جهان ِ 
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  م چو شهر است و چو دروازه است نمی
  ، کاو همچو جانست،  اندرآین نمیز

  نطرفیچونکه نم از بحر جانست ا
  تا تو را آنجا برَد کاو بوده است

  به خاکستان برَد  یجزو هر خاک
  پس ز جان  َکن، وصل ِ جانان را طلب

  جهان ین فانیاز حبس ا یتا ره
  عمر را در شوره خاك يتخمها

  بها یز بین عمر عزینچنیا
  مرد کار يد تو را؟ اینا یغبن م

  ا  نماندیعمر کان شد صرف در دن
   یعمر معدود شمرده چون ده

  عد شودیحد و بیشمار و بیب
  ن بازار توین تجارت کن در ایه

  صد هزار يدانه که کار یکیاز 
  آنجا بود کاخر بودخود شمار 

  جزو جدا يکلّ خود رو ا يسو
  چو آب یدر تن همچون سبو هست

  ن صورین نقوش و ایچون حباب است ا
  بر سر آب درون یا چو کفی

  قذور ياز تف و از کف و از بو
  است آن یا ترشیو  ینیریتا که ش

  ن از قول و فعل مردمانیهمچن
  ست؟یجان او در مرتبه چون است و چ

  م مداری یسبو بآب را اندر 
  مدد ناخوش بود یکاب ساکن ب

  ست یکیهر که دو روزش : گفت احمد
  ید در ابلهیزیم ینیقی یب

  ش ِ صفیرود از پیپس م یهر دم
  شودیرنج او هر لحظه بد تر م

  رود آن رد بابیدوزخ م يسو
  ش از آنکه کار تو آنجا رسدیپ

 میاندازه  ینم چو قطره دان و ب  

 بقا یابیم ِ جانان  که تا یدر 

 ن شرفیپس ز راه جان طلب کن ا

 هوده است یم بیجستن اندر خاك 

 جانان برَد يموج ِ بحر ِ جان سو

 گو نام ِ ربیکام م یلب و ب یب

 جاودان یدر جهان ِ جان بمان

 آخر هالك يتا شو يبکار یم

 ؟هر دم، چرا یع کنیعوض ضا یب

 خار زار يریگلزار و گ یتا ده

 ش خواندیخو يخرّم آنکش حق به سو

 یدر ره حق، گردد آن نامنته

 عمر ده روزه که در طاعت رود

ُ گل بر از   ک خار تویصد هزاران 

 ز فضل کردگار يریدانه برگ

 شمار است آنطرف کان بر بودیب

 خود آ با یبگذر زمان ياز خود

 گفتگو و صلح و جنگت چون حباب

 نامور يبر سر آب درون، ا

 دا برونیتا شود سرّ درون پ

 ها در تنورید خوردنینمایم

 ر و جوانیشود ظاهر بر ِ پیم

 دا که چه سان است جانیشود پیم

 ستیا ولیا که کافر، یمؤمن است او 

 ن ناگواریریتا نگردد آبِ ش

 رود يو طمع آب از و يرنگ و بو

 ستیهست مغبون و گرفتار ِ شک

 ی، همچو انبان ِ تهيپر ز باد

 همچو کف يش دردیشود صافیم

 شودیاو زشت و ابتر م یهر دم

 عذاب بحر در نار ِ عذاب یب

 غفلت تو را واپس برد یهر دم
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  لیاصل خود همچون خل يرو به سو
  اه نههمت بر خور و بر م يپا
  را خرج کن اندر خدا ين خودیا

  زد اندر بحر جانیآب جان را ر
  قصه کوته کن، که رفتم در حجاب

  دیرس ین نامه به عنوانیشکر کا
  ن کالمینردبان آسمان است ا

  نه به بام چرخ کان اخضر بود
  د نوایبام گردون را از او آ

  

 لیبگذر از استاره و چرخ عل  

 وان و آن درگاه نهیسر بر آن ا

 جدا یسیهمچو ابل یتا نمان

 حد و کرانیب يایدر يتا شو

 ن خمش واهللا اعلم بالصوابیه

 دیرس یگم نشد نقد و به اخوان

 د به بامین بر رود آیهر که از ا

 کز فلک برتر بود یبل به بام

  شه زآن هوایگردشش باشد هم
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ان دفتر ششمیپا
  يمولو يان مثنویپا

 
 


