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        ١١١١به اوج كبريا كز پهلوي عجز است راه آنجابه اوج كبريا كز پهلوي عجز است راه آنجابه اوج كبريا كز پهلوي عجز است راه آنجابه اوج كبريا كز پهلوي عجز است راه آنجا
ت تادبگاِه محبـّ تادبگاِه محبـّ تادبگاِه محبـّ          ناز شوخي بر نمي دارد ناز شوخي بر نمي دارد ناز شوخي بر نمي دارد ناز شوخي بر نمي دارد٢٢٢٢ادبگاِه محبـّ

        بياِد محفِل نازش، سحر خيز است اجزايمبياِد محفِل نازش، سحر خيز است اجزايمبياِد محفِل نازش، سحر خيز است اجزايمبياِد محفِل نازش، سحر خيز است اجزايم
        مقيِم دشِت الفت باش و خواِب ناز سامان كنمقيِم دشِت الفت باش و خواِب ناز سامان كنمقيِم دشِت الفت باش و خواِب ناز سامان كنمقيِم دشِت الفت باش و خواِب ناز سامان كن
        خياِل جلوه زاِر نيستي هم عالمي داردخياِل جلوه زاِر نيستي هم عالمي داردخياِل جلوه زاِر نيستي هم عالمي داردخياِل جلوه زاِر نيستي هم عالمي دارد
        خوشا بزِم وفا، كز خجلِت اظهاِر نوميديخوشا بزِم وفا، كز خجلِت اظهاِر نوميديخوشا بزِم وفا، كز خجلِت اظهاِر نوميديخوشا بزِم وفا، كز خجلِت اظهاِر نوميدي

        زآشوِب دوئي رستنزآشوِب دوئي رستنزآشوِب دوئي رستنزآشوِب دوئي رستنبه سعِي غير مشكل بود به سعِي غير مشكل بود به سعِي غير مشكل بود به سعِي غير مشكل بود 
        دل از كم ظرفِي طاقت، نبست ِاحرام آزاديدل از كم ظرفِي طاقت، نبست ِاحرام آزاديدل از كم ظرفِي طاقت، نبست ِاحرام آزاديدل از كم ظرفِي طاقت، نبست ِاحرام آزادي
        به كنعاِن هوس گـَردي ندارد يوسِف مطلببه كنعاِن هوس گـَردي ندارد يوسِف مطلببه كنعاِن هوس گـَردي ندارد يوسِف مطلببه كنعاِن هوس گـَردي ندارد يوسِف مطلب
        ز بس فيِض سحر ميجوشد از گـَرِد سواِد دلز بس فيِض سحر ميجوشد از گـَرِد سواِد دلز بس فيِض سحر ميجوشد از گـَرِد سواِد دلز بس فيِض سحر ميجوشد از گـَرِد سواِد دل
        ز طرِز مشرِب عشاق سير بينوائي كنز طرِز مشرِب عشاق سير بينوائي كنز طرِز مشرِب عشاق سير بينوائي كنز طرِز مشرِب عشاق سير بينوائي كن

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        سِر موئي گر اينجا خم شوي بشكن كاله آنجاسِر موئي گر اينجا خم شوي بشكن كاله آنجاسِر موئي گر اينجا خم شوي بشكن كاله آنجاسِر موئي گر اينجا خم شوي بشكن كاله آنجا
        گاه آنجاگاه آنجاگاه آنجاگاه آنجاچو شبنم سر به مهِر اشك مي بالد نچو شبنم سر به مهِر اشك مي بالد نچو شبنم سر به مهِر اشك مي بالد نچو شبنم سر به مهِر اشك مي بالد ن

         چيده باشد دستگاه آنجا چيده باشد دستگاه آنجا چيده باشد دستگاه آنجا چيده باشد دستگاه آنجاهاهاهاها كجاكجاكجاكجاتبسم تا تبسم تا تبسم تا تبسم تا 
        بهم مي آورد چشِم تو مژگاِن گياه آنجابهم مي آورد چشِم تو مژگاِن گياه آنجابهم مي آورد چشِم تو مژگاِن گياه آنجابهم مي آورد چشِم تو مژگاِن گياه آنجا
        ز نقِش پا سري بايد كشيدن گاه گاه آنجاز نقِش پا سري بايد كشيدن گاه گاه آنجاز نقِش پا سري بايد كشيدن گاه گاه آنجاز نقِش پا سري بايد كشيدن گاه گاه آنجا
        شرر در سنگ دارد پرفشانيهاي آه آنجاشرر در سنگ دارد پرفشانيهاي آه آنجاشرر در سنگ دارد پرفشانيهاي آه آنجاشرر در سنگ دارد پرفشانيهاي آه آنجا

سري در جيب خود دزديدم و بسري در جيب خود دزديدم و بسري در جيب خود دزديدم و بردم پناه آنجاردم پناه آنجاردم پناه آنجاردم پناه آنجاسري در جيب خود دزديدم و ب        
        به سنگ آيد مگر اين جام و گردد عذرخواه آنجابه سنگ آيد مگر اين جام و گردد عذرخواه آنجابه سنگ آيد مگر اين جام و گردد عذرخواه آنجابه سنگ آيد مگر اين جام و گردد عذرخواه آنجا

        ٣٣٣٣تن كند ايجاِد چاه آنجاتن كند ايجاِد چاه آنجاتن كند ايجاِد چاه آنجاتن كند ايجاِد چاه آنجامگر در خود فرو رفمگر در خود فرو رفمگر در خود فرو رفمگر در خود فرو رف
        همه گر شب شوي، روزت نمي گردد سياه آنجاهمه گر شب شوي، روزت نمي گردد سياه آنجاهمه گر شب شوي، روزت نمي گردد سياه آنجاهمه گر شب شوي، روزت نمي گردد سياه آنجا
        شكسِت رنِگ كس آبي ندارد زيِر كاه آنجاشكسِت رنِگ كس آبي ندارد زيِر كاه آنجاشكسِت رنِگ كس آبي ندارد زيِر كاه آنجاشكسِت رنِگ كس آبي ندارد زيِر كاه آنجا

 

        زمين گيرم به افسوِن دِل بي مدعا بيدلزمين گيرم به افسوِن دِل بي مدعا بيدلزمين گيرم به افسوِن دِل بي مدعا بيدلزمين گيرم به افسوِن دِل بي مدعا بيدل
        ٤٤٤٤درآن وادي كه منزل نيز مي افتد براه آنجادرآن وادي كه منزل نيز مي افتد براه آنجادرآن وادي كه منزل نيز مي افتد براه آنجادرآن وادي كه منزل نيز مي افتد براه آنجا

        از نام اگر نگذري، از ننگ برون آاز نام اگر نگذري، از ننگ برون آاز نام اگر نگذري، از ننگ برون آاز نام اگر نگذري، از ننگ برون آ
        عالم همه از باِل پري آينه داردعالم همه از باِل پري آينه داردعالم همه از باِل پري آينه داردعالم همه از باِل پري آينه دارد

         اضداد مكـَش ننِگ ِفسردن اضداد مكـَش ننِگ ِفسردن اضداد مكـَش ننِگ ِفسردن اضداد مكـَش ننِگ ِفسردنزين عرصةزين عرصةزين عرصةزين عرصة
        تا شهرِت واماندگيت هرزه نباشدتا شهرِت واماندگيت هرزه نباشدتا شهرِت واماندگيت هرزه نباشدتا شهرِت واماندگيت هرزه نباشد
        آِب رِخ گلزاِر وفا وقف گُدازيستآِب رِخ گلزاِر وفا وقف گُدازيستآِب رِخ گلزاِر وفا وقف گُدازيستآِب رِخ گلزاِر وفا وقف گُدازيست
        تا شيشه نه ئي سنگ نشسته است به راهتتا شيشه نه ئي سنگ نشسته است به راهتتا شيشه نه ئي سنگ نشسته است به راهتتا شيشه نه ئي سنگ نشسته است به راهت
        يك لغزش پا جادة توفيق طلب كنيك لغزش پا جادة توفيق طلب كنيك لغزش پا جادة توفيق طلب كنيك لغزش پا جادة توفيق طلب كن
        وحشت كدة ما و منت گـَرِد خرام استوحشت كدة ما و منت گـَرِد خرام استوحشت كدة ما و منت گـَرِد خرام استوحشت كدة ما و منت گـَرِد خرام است
        افسردگِي نيست به اوهام تعـّلقافسردگِي نيست به اوهام تعـّلقافسردگِي نيست به اوهام تعـّلقافسردگِي نيست به اوهام تعـّلق
        در نالة خامش نفسان مصلحتي نيستدر نالة خامش نفسان مصلحتي نيستدر نالة خامش نفسان مصلحتي نيستدر نالة خامش نفسان مصلحتي نيست

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        اي نگهت گل، اندكي از رنگ برون آاي نگهت گل، اندكي از رنگ برون آاي نگهت گل، اندكي از رنگ برون آاي نگهت گل، اندكي از رنگ برون آ
        گو شيشه نمودار شو و سنگ برون آگو شيشه نمودار شو و سنگ برون آگو شيشه نمودار شو و سنگ برون آگو شيشه نمودار شو و سنگ برون آ
        گيرم همه تن صلح شدي، جنگ برون آگيرم همه تن صلح شدي، جنگ برون آگيرم همه تن صلح شدي، جنگ برون آگيرم همه تن صلح شدي، جنگ برون آ
        يك آبله وار از قدِم لنگ برون آيك آبله وار از قدِم لنگ برون آيك آبله وار از قدِم لنگ برون آيك آبله وار از قدِم لنگ برون آ
        خوني به جگر جمع كن و رنگ برون آخوني به جگر جمع كن و رنگ برون آخوني به جگر جمع كن و رنگ برون آخوني به جگر جمع كن و رنگ برون آ
        از خويش تهي شو، ِز دِل تنگ برون آاز خويش تهي شو، ِز دِل تنگ برون آاز خويش تهي شو، ِز دِل تنگ برون آاز خويش تهي شو، ِز دِل تنگ برون آ
        از زحمِت چندين ره و فرسنگ، برون آاز زحمِت چندين ره و فرسنگ، برون آاز زحمِت چندين ره و فرسنگ، برون آاز زحمِت چندين ره و فرسنگ، برون آ

        نگ برون آنگ برون آنگ برون آنگ برون آزين پرده چه گويم به چه آهزين پرده چه گويم به چه آهزين پرده چه گويم به چه آهزين پرده چه گويم به چه آه
        هر چند شرر نيستي، از سنگ برون آهر چند شرر نيستي، از سنگ برون آهر چند شرر نيستي، از سنگ برون آهر چند شرر نيستي، از سنگ برون آ

        نفِس زنگ برون آنفِس زنگ برون آنفِس زنگ برون آنفِس زنگ برون آ! ! ! ! اي صافِي مطلباي صافِي مطلباي صافِي مطلباي صافِي مطلب
 

                                                 
  . عالم قدسي، بارگاه فيض مطلق، معاد، حشرگاه و رستاخير" : آنجا"   ١
، و چشم به محفل عشق و دوستي كه در آنجا شوخي و چنه بازي راه ندارد، عاشق مقابل معشوق با كمال ادب ايستاده:  ادبگاه محبت  ٢

  : اين محفل محبت است و ديگري آنرا بزم محبت تعريف کرده. زمين و منتظر فرمان است
  "گدايي به شاهي مقابل نشيند*   بنازم به بزم محبت كه آنجا  " 

  ]ايجاد جاه آنجا: [... الهور  ٣
  ]که منزل نيز مي بافند راه آنجا: [...  ديوان الهور ٤
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توان زيست ن لق  عـّ ت دوِه  ن ا ِي  ن دا توان زيستزن ن لق  عـّ ت دوِه  ن ا ِي  ن دا توان زيستزن ن لق  عـّ ت دوِه  ن ا ِي  ن دا توان زيستزن ن لق  عـّ ت دوِه  ن ا ِي  ن دا         زن
        بيدل دلـت از هر چه شود تنگ، برون آبيدل دلـت از هر چه شود تنگ، برون آبيدل دلـت از هر چه شود تنگ، برون آبيدل دلـت از هر چه شود تنگ، برون آ

        از اين هوسكده با آرزو و به جنگ برون آاز اين هوسكده با آرزو و به جنگ برون آاز اين هوسكده با آرزو و به جنگ برون آاز اين هوسكده با آرزو و به جنگ برون آ
        فشاِر يأس و اميد از شرار جسته نشايدفشاِر يأس و اميد از شرار جسته نشايدفشاِر يأس و اميد از شرار جسته نشايدفشاِر يأس و اميد از شرار جسته نشايد
        قدح شكسته به زنداِن هوش چند نشينيقدح شكسته به زنداِن هوش چند نشينيقدح شكسته به زنداِن هوش چند نشينيقدح شكسته به زنداِن هوش چند نشيني

        مجمر هستي ندارد آن همه طاقتمجمر هستي ندارد آن همه طاقتمجمر هستي ندارد آن همه طاقتمجمر هستي ندارد آن همه طاقتسپند سپند سپند سپند 
        كسي به غفلت و آگاهِي تو كار نداردكسي به غفلت و آگاهِي تو كار نداردكسي به غفلت و آگاهِي تو كار نداردكسي به غفلت و آگاهِي تو كار ندارد
        سبكروان ز كمانْ خانة سپهر گذشتندسبكروان ز كمانْ خانة سپهر گذشتندسبكروان ز كمانْ خانة سپهر گذشتندسبكروان ز كمانْ خانة سپهر گذشتند
        چو شيشه چند كشد قُلقُلت عناِن تأملچو شيشه چند كشد قُلقُلت عناِن تأملچو شيشه چند كشد قُلقُلت عناِن تأملچو شيشه چند كشد قُلقُلت عناِن تأمل
        بهاِر خرمِي دهر غير وهم نداردبهاِر خرمِي دهر غير وهم نداردبهاِر خرمِي دهر غير وهم نداردبهاِر خرمِي دهر غير وهم ندارد

 

        
        
        
        
        
        
        
 

        چو بوي گل نفسي پاي زن به رنگ، برون آچو بوي گل نفسي پاي زن به رنگ، برون آچو بوي گل نفسي پاي زن به رنگ، برون آچو بوي گل نفسي پاي زن به رنگ، برون آ
        به روي يك دگر افگن سِر دو سنگ، برون آبه روي يك دگر افگن سِر دو سنگ، برون آبه روي يك دگر افگن سِر دو سنگ، برون آبه روي يك دگر افگن سِر دو سنگ، برون آ

        دو دوري بگير تنگ، برون آدو دوري بگير تنگ، برون آدو دوري بگير تنگ، برون آدو دوري بگير تنگ، برون آگلوي شيشه گلوي شيشه گلوي شيشه گلوي شيشه 
        نياِز حوصله كن يك طپش درنگ برون آنياِز حوصله كن يك طپش درنگ برون آنياِز حوصله كن يك طپش درنگ برون آنياِز حوصله كن يك طپش درنگ برون آ
        هزار بار فرو رو به زير سنگ، برون آهزار بار فرو رو به زير سنگ، برون آهزار بار فرو رو به زير سنگ، برون آهزار بار فرو رو به زير سنگ، برون آ
        تو نيز وام كن اكنون پر و خدنگ برون آتو نيز وام كن اكنون پر و خدنگ برون آتو نيز وام كن اكنون پر و خدنگ برون آتو نيز وام كن اكنون پر و خدنگ برون آ
        از اين بساط گلو گير يك ترنگ برون آاز اين بساط گلو گير يك ترنگ برون آاز اين بساط گلو گير يك ترنگ برون آاز اين بساط گلو گير يك ترنگ برون آ
        دو روز سير كن اين سبزه زاِر بنگ، برون آدو روز سير كن اين سبزه زاِر بنگ، برون آدو روز سير كن اين سبزه زاِر بنگ، برون آدو روز سير كن اين سبزه زاِر بنگ، برون آ

 

        مــباش بـيدل ازين ورطه، نا امـيِد رهــائي مــباش بـيدل ازين ورطه، نا امـيِد رهــائي مــباش بـيدل ازين ورطه، نا امـيِد رهــائي مــباش بـيدل ازين ورطه، نا امـيِد رهــائي 
         درستت اگر نيست پاي لنگ برون آ درستت اگر نيست پاي لنگ برون آ درستت اگر نيست پاي لنگ برون آ درستت اگر نيست پاي لنگ برون آ٥٥٥٥تِگتِگتِگتِگ

        از كيف و كم برون آاز كيف و كم برون آاز كيف و كم برون آاز كيف و كم برون آ! ! ! ! اي مردة تكلُفاي مردة تكلُفاي مردة تكلُفاي مردة تكلُف
        تا از گُلت جز ايثار، رنگي دگر نخنددتا از گُلت جز ايثار، رنگي دگر نخنددتا از گُلت جز ايثار، رنگي دگر نخنددتا از گُلت جز ايثار، رنگي دگر نخندد
        تنزيه بي نياز است از انقالِب تشبيهتنزيه بي نياز است از انقالِب تشبيهتنزيه بي نياز است از انقالِب تشبيهتنزيه بي نياز است از انقالِب تشبيه
        صد شمع ازين شبستان، در خود زد آتش و رفتصد شمع ازين شبستان، در خود زد آتش و رفتصد شمع ازين شبستان، در خود زد آتش و رفتصد شمع ازين شبستان، در خود زد آتش و رفت
        در عرصة تعيّن بي راستي ظفر نيستدر عرصة تعيّن بي راستي ظفر نيستدر عرصة تعيّن بي راستي ظفر نيستدر عرصة تعيّن بي راستي ظفر نيست
        شمِع ِبساِط غيرت، مپسند داِغ ِخفـّتشمِع ِبساِط غيرت، مپسند داِغ ِخفـّتشمِع ِبساِط غيرت، مپسند داِغ ِخفـّتشمِع ِبساِط غيرت، مپسند داِغ ِخفـّت

         چشِم حيران، بشكن قدح به دامان چشِم حيران، بشكن قدح به دامان چشِم حيران، بشكن قدح به دامان چشِم حيران، بشكن قدح به دامانچون اشِكچون اشِكچون اشِكچون اشِك
        شرِم غروِر اعمال، آبي نزد به رويتشرِم غروِر اعمال، آبي نزد به رويتشرِم غروِر اعمال، آبي نزد به رويتشرِم غروِر اعمال، آبي نزد به رويت
        باِر خياِل اسباب، بر گردِن حيا بندباِر خياِل اسباب، بر گردِن حيا بندباِر خياِل اسباب، بر گردِن حيا بندباِر خياِل اسباب، بر گردِن حيا بند
        اثبات شخِص فطرت، بي نفي وهم سهلستاثبات شخِص فطرت، بي نفي وهم سهلستاثبات شخِص فطرت، بي نفي وهم سهلستاثبات شخِص فطرت، بي نفي وهم سهلست

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        گهي به رغِم دانش، ديوانه هم برون آگهي به رغِم دانش، ديوانه هم برون آگهي به رغِم دانش، ديوانه هم برون آگهي به رغِم دانش، ديوانه هم برون آ
        سر تا قدم چو خورشيد، دسِت كـَرم برون آسر تا قدم چو خورشيد، دسِت كـَرم برون آسر تا قدم چو خورشيد، دسِت كـَرم برون آسر تا قدم چو خورشيد، دسِت كـَرم برون آ

        ن آن آن آن آگو ِبرهمن دور روزي محِو صنم بروگو ِبرهمن دور روزي محِو صنم بروگو ِبرهمن دور روزي محِو صنم بروگو ِبرهمن دور روزي محِو صنم برو
        اي خاِر پاي ِهمـّت، زينسان تو هم برون آاي خاِر پاي ِهمـّت، زينسان تو هم برون آاي خاِر پاي ِهمـّت، زينسان تو هم برون آاي خاِر پاي ِهمـّت، زينسان تو هم برون آ

        جا به جلوه آئي با اين علَم برون آجا به جلوه آئي با اين علَم برون آجا به جلوه آئي با اين علَم برون آجا به جلوه آئي با اين علَم برون آ هرهرهرهر
        سربازي آنقدر نيست ثابت قدم برون آسربازي آنقدر نيست ثابت قدم برون آسربازي آنقدر نيست ثابت قدم برون آسربازي آنقدر نيست ثابت قدم برون آ
        تا آبرو نريزي، از خانه كم برون آتا آبرو نريزي، از خانه كم برون آتا آبرو نريزي، از خانه كم برون آتا آبرو نريزي، از خانه كم برون آ

        يك جبهه نم برون آيك جبهه نم برون آيك جبهه نم برون آيك جبهه نم برون آ! ! ! ! اي انفعال كوثراي انفعال كوثراي انفعال كوثراي انفعال كوثر
        تا دوش خم نبيني، مژگان به خم برون آتا دوش خم نبيني، مژگان به خم برون آتا دوش خم نبيني، مژگان به خم برون آتا دوش خم نبيني، مژگان به خم برون آ

        ون آون آون آون آچون خامه چيزي از خود، با هر رقم برچون خامه چيزي از خود، با هر رقم برچون خامه چيزي از خود، با هر رقم برچون خامه چيزي از خود، با هر رقم بر
 

        بيدل ز قيد هستي سهلست باز جستنبيدل ز قيد هستي سهلست باز جستنبيدل ز قيد هستي سهلست باز جستنبيدل ز قيد هستي سهلست باز جستن
        گر مرد اختياري، رو از عدم بـرون آگر مرد اختياري، رو از عدم بـرون آگر مرد اختياري، رو از عدم بـرون آگر مرد اختياري، رو از عدم بـرون آ

        چو شمع يك مژه واكن، ز پرده مست برون آچو شمع يك مژه واكن، ز پرده مست برون آچو شمع يك مژه واكن، ز پرده مست برون آچو شمع يك مژه واكن، ز پرده مست برون آ
        نمرده چند شِوي خشِت خاكداِن تعـّلق؟نمرده چند شِوي خشِت خاكداِن تعـّلق؟نمرده چند شِوي خشِت خاكداِن تعـّلق؟نمرده چند شِوي خشِت خاكداِن تعـّلق؟
        جهاِن رنگ چه دارد به جز غبار ِفسردنجهاِن رنگ چه دارد به جز غبار ِفسردنجهاِن رنگ چه دارد به جز غبار ِفسردنجهاِن رنگ چه دارد به جز غبار ِفسردن
        ثمر كجاست درين باغ، گو چو سرو و چنارتثمر كجاست درين باغ، گو چو سرو و چنارتثمر كجاست درين باغ، گو چو سرو و چنارتثمر كجاست درين باغ، گو چو سرو و چنارت

منزمنزمنزاست خرابات، بي نياِز حقيقت است خرابات، بي نياِز حقيقت است خرابات، بي نياِز حقيقت است خرابات، بي نياِز حقيقتههههمنز         
        قدت خميده ز پيري، دگر خطاست اقامتقدت خميده ز پيري، دگر خطاست اقامتقدت خميده ز پيري، دگر خطاست اقامتقدت خميده ز پيري، دگر خطاست اقامت
        غبار آن همه محمل به دوِش سعي نداردغبار آن همه محمل به دوِش سعي نداردغبار آن همه محمل به دوِش سعي نداردغبار آن همه محمل به دوِش سعي ندارد

        
        
        
        
        
        
        

        ، قدح به دست برون آ، قدح به دست برون آ، قدح به دست برون آ، قدح به دست برون آ٦٦٦٦بگير پنبه ز مينابگير پنبه ز مينابگير پنبه ز مينابگير پنبه ز مينا
        دمي جنون كن و زين دخمه هاي پست برون آدمي جنون كن و زين دخمه هاي پست برون آدمي جنون كن و زين دخمه هاي پست برون آدمي جنون كن و زين دخمه هاي پست برون آ
        نياِز سنگ كن اين شيشه، از شكست برون آنياِز سنگ كن اين شيشه، از شكست برون آنياِز سنگ كن اين شيشه، از شكست برون آنياِز سنگ كن اين شيشه، از شكست برون آ

        رون آرون آرون آرون آزآستيِن طلب، صد هزار دست بزآستيِن طلب، صد هزار دست بزآستيِن طلب، صد هزار دست بزآستيِن طلب، صد هزار دست ب
        تو خواه سبحه شمر، خواه مي پرست برون آتو خواه سبحه شمر، خواه مي پرست برون آتو خواه سبحه شمر، خواه مي پرست برون آتو خواه سبحه شمر، خواه مي پرست برون آ
        ز خانه ئي كه بنايش كند نشست، برون آز خانه ئي كه بنايش كند نشست، برون آز خانه ئي كه بنايش كند نشست، برون آز خانه ئي كه بنايش كند نشست، برون آ
        به پاي هر كه از اين دامگاه جست، برون آبه پاي هر كه از اين دامگاه جست، برون آبه پاي هر كه از اين دامگاه جست، برون آبه پاي هر كه از اين دامگاه جست، برون آ

                                                 
  ... ر رفتار ، دويدن ، تگ و دو رفتارتيز ، تيزي د:  تگ  ٥
  . در قديم بوتل هاي شراب را با پنبه سر ميبستند ٦
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        اميد و يأِس وجود و عدم غباِر خيال استاميد و يأِس وجود و عدم غباِر خيال استاميد و يأِس وجود و عدم غباِر خيال استاميد و يأِس وجود و عدم غباِر خيال است
 

         آ آ آ آاز آنچه نيست مخور غم، از آنچه هست بروناز آنچه نيست مخور غم، از آنچه هست بروناز آنچه نيست مخور غم، از آنچه هست بروناز آنچه نيست مخور غم، از آنچه هست برون 
 

        مباش محو كمانْ خانة فريب چو بيدلمباش محو كمانْ خانة فريب چو بيدلمباش محو كمانْ خانة فريب چو بيدلمباش محو كمانْ خانة فريب چو بيدل
 آآآآخدنِگ ناِز شكاري، ز قيد شست برون خدنِگ ناِز شكاري، ز قيد شست برون خدنِگ ناِز شكاري، ز قيد شست برون خدنِگ ناِز شكاري، ز قيد شست برون 

         سر برون آ سر برون آ سر برون آ سر برون آنون كن از درِدنون كن از درِدنون كن از درِدنون كن از درِدچه كدخدائيست اي ستم كش، جچه كدخدائيست اي ستم كش، جچه كدخدائيست اي ستم كش، جچه كدخدائيست اي ستم كش، ج
        تو شوق آزاِد بي غباري، ز كلفِت بام و در برون آتو شوق آزاِد بي غباري، ز كلفِت بام و در برون آتو شوق آزاِد بي غباري، ز كلفِت بام و در برون آتو شوق آزاِد بي غباري، ز كلفِت بام و در برون آ

        

د دبه كيش آزادگي نشايد، كه فكِر لذّات عقده زاي دبه كيش آزادگي نشايد، كه فكِر لذّات عقده زاي دبه كيش آزادگي نشايد، كه فكِر لذّات عقده زاي         ٧٧٧٧به كيش آزادگي نشايد، كه فكِر لذّات عقده زاي
        

         نفَس پيچ و خم ندارد، چو ني ز بنِد شكر برون آ نفَس پيچ و خم ندارد، چو ني ز بنِد شكر برون آ نفَس پيچ و خم ندارد، چو ني ز بنِد شكر برون آ نفَس پيچ و خم ندارد، چو ني ز بنِد شكر برون آهِهِهِِهرررر
        

        اگر محيطْ گهر برائي، قبوِل بزِم وفا نشائياگر محيطْ گهر برائي، قبوِل بزِم وفا نشائياگر محيطْ گهر برائي، قبوِل بزِم وفا نشائياگر محيطْ گهر برائي، قبوِل بزِم وفا نشائي
        

        شِم تر برون آشِم تر برون آشِم تر برون آشِم تر برون آدلي به ذوِق حضور خون كن، سرشكي از چدلي به ذوِق حضور خون كن، سرشكي از چدلي به ذوِق حضور خون كن، سرشكي از چدلي به ذوِق حضور خون كن، سرشكي از چ
        

        دماغ عشـّاق ننگ دارد، علَم شدن بي جنوِن داغيدماغ عشـّاق ننگ دارد، علَم شدن بي جنوِن داغيدماغ عشـّاق ننگ دارد، علَم شدن بي جنوِن داغيدماغ عشـّاق ننگ دارد، علَم شدن بي جنوِن داغي
        

        آآآآچو شمع گر خود نما برائي، ز سوختن گل بسر برون چو شمع گر خود نما برائي، ز سوختن گل بسر برون چو شمع گر خود نما برائي، ز سوختن گل بسر برون چو شمع گر خود نما برائي، ز سوختن گل بسر برون 
        

        ز بوِد تشويش پر فشانيز بوِد تشويش پر فشانيز بوِد تشويش پر فشانيز بوِد تشويش پر فشاني! ! ! ! ز شعله خاكستر آشيانيز شعله خاكستر آشيانيز شعله خاكستر آشيانيز شعله خاكستر آشياني
        

        به ذوق پرواِز بي نشاني، تو نيز سر زيِر پر برون آبه ذوق پرواِز بي نشاني، تو نيز سر زيِر پر برون آبه ذوق پرواِز بي نشاني، تو نيز سر زيِر پر برون آبه ذوق پرواِز بي نشاني، تو نيز سر زيِر پر برون آ
        

        تتتتكسي درين دشت بر نيامد، حريِف يك لحظه استقامكسي درين دشت بر نيامد، حريِف يك لحظه استقامكسي درين دشت بر نيامد، حريِف يك لحظه استقامكسي درين دشت بر نيامد، حريِف يك لحظه استقام
        

        تو تا نچيني غباِر ِخفـّت، ز عرصة بي جگر برون آتو تا نچيني غباِر ِخفـّت، ز عرصة بي جگر برون آتو تا نچيني غباِر ِخفـّت، ز عرصة بي جگر برون آتو تا نچيني غباِر ِخفـّت، ز عرصة بي جگر برون آ
        

        ندارد اقبالْ جوهر مرد، در شكنِج لباس بودنندارد اقبالْ جوهر مرد، در شكنِج لباس بودنندارد اقبالْ جوهر مرد، در شكنِج لباس بودنندارد اقبالْ جوهر مرد، در شكنِج لباس بودن
        

        چو تيِغ وهم نيام بگذار، با شكُوِه ظفر برون آچو تيِغ وهم نيام بگذار، با شكُوِه ظفر برون آچو تيِغ وهم نيام بگذار، با شكُوِه ظفر برون آچو تيِغ وهم نيام بگذار، با شكُوِه ظفر برون آ
        

        به صد تب و تاب خلِق غافل، گذشت زين تنگناِي غربتبه صد تب و تاب خلِق غافل، گذشت زين تنگناِي غربتبه صد تب و تاب خلِق غافل، گذشت زين تنگناِي غربتبه صد تب و تاب خلِق غافل، گذشت زين تنگناِي غربت
        

        چو موج خون از گلوي بسمل، تو نيز با كرّ و فر برون آچو موج خون از گلوي بسمل، تو نيز با كرّ و فر برون آچو موج خون از گلوي بسمل، تو نيز با كرّ و فر برون آچو موج خون از گلوي بسمل، تو نيز با كرّ و فر برون آ
        

        رگاِه نياز دارد فروتني نازِِ سر بلنديرگاِه نياز دارد فروتني نازِِ سر بلنديرگاِه نياز دارد فروتني نازِِ سر بلنديرگاِه نياز دارد فروتني نازِِ سر بلنديبه بابه بابه بابه با
        

         آ آ آ آبه خاك روزي دو ريشه گي كن دگر به بال و شجر برونبه خاك روزي دو ريشه گي كن دگر به بال و شجر برونبه خاك روزي دو ريشه گي كن دگر به بال و شجر برونبه خاك روزي دو ريشه گي كن دگر به بال و شجر برون
        

        جهان، گران خيِز نارسائيست و رنه در عرصه گاِه عبرتجهان، گران خيِز نارسائيست و رنه در عرصه گاِه عبرتجهان، گران خيِز نارسائيست و رنه در عرصه گاِه عبرتجهان، گران خيِز نارسائيست و رنه در عرصه گاِه عبرت
        

        نفس همين تازيانه دارد كزين مكان چون سحر برون آنفس همين تازيانه دارد كزين مكان چون سحر برون آنفس همين تازيانه دارد كزين مكان چون سحر برون آنفس همين تازيانه دارد كزين مكان چون سحر برون آ
        

        درين بساِط خيال بيدل، ز سعي بيحاصل انفعاليدرين بساِط خيال بيدل، ز سعي بيحاصل انفعاليدرين بساِط خيال بيدل، ز سعي بيحاصل انفعاليدرين بساِط خيال بيدل، ز سعي بيحاصل انفعالي
        ـّت، ز عالِم خشك و تر برون آـّت، ز عالِم خشك و تر برون آـّت، ز عالِم خشك و تر برون آـّت، ز عالِم خشك و تر برون آحيا بس است آبروي ِهمحيا بس است آبروي ِهمحيا بس است آبروي ِهمحيا بس است آبروي ِهم
        آبياِر چمن رنِگ سرابست اينجاآبياِر چمن رنِگ سرابست اينجاآبياِر چمن رنِگ سرابست اينجاآبياِر چمن رنِگ سرابست اينجا

         فرصِت كار فرصِت كار فرصِت كار فرصِت كارهِهِهِِهوهم تا كي شمرد سال و موهم تا كي شمرد سال و موهم تا كي شمرد سال و موهم تا كي شمرد سال و م
        
        

        در گُِل خندة تصوير گالب است اينجادر گُِل خندة تصوير گالب است اينجادر گُِل خندة تصوير گالب است اينجادر گُِل خندة تصوير گالب است اينجا
        شيشة ساعِت موهوم حبابست اينجاشيشة ساعِت موهوم حبابست اينجاشيشة ساعِت موهوم حبابست اينجاشيشة ساعِت موهوم حبابست اينجا

                                                 
ميگويند؟ زيرا عقده بهمان شكلي كه فرويد گفته در زمان ) كامپلكِس( آنرا » فرويد«  آيا همين عقيده است كه در مكتب ٧

حت ضمير ته نشين ميشود و آنجا باقي ميماند او اما اينكه آزروها و خواهشها در دل و در فوق و ت. بيدل شناخته نشده بود
  ...ص / نقد بيدل. حتي اينكه آنجا عمليات تخريبي هم ميكند، عقيدهء قديمي است
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        چيست گردون، هوس افزاِي خياالِت عدمچيست گردون، هوس افزاِي خياالِت عدمچيست گردون، هوس افزاِي خياالِت عدمچيست گردون، هوس افزاِي خياالِت عدم
        چه قدر شب رود از خود كه كند گرِد سحرچه قدر شب رود از خود كه كند گرِد سحرچه قدر شب رود از خود كه كند گرِد سحرچه قدر شب رود از خود كه كند گرِد سحر
        قِد خم گشته نشان ميدهد از وحشت عمرقِد خم گشته نشان ميدهد از وحشت عمرقِد خم گشته نشان ميدهد از وحشت عمرقِد خم گشته نشان ميدهد از وحشت عمر
        عشق ز اول علَِم لغزِش پا داشت بلندعشق ز اول علَِم لغزِش پا داشت بلندعشق ز اول علَِم لغزِش پا داشت بلندعشق ز اول علَِم لغزِش پا داشت بلند

        ل به فراموشي دادل به فراموشي دادل به فراموشي دادل به فراموشي دادبوريا راحت مخمبوريا راحت مخمبوريا راحت مخمبوريا راحت مخم
        لذِت داِغ جگر حقِّ فراموشي نيستلذِت داِغ جگر حقِّ فراموشي نيستلذِت داِغ جگر حقِّ فراموشي نيستلذِت داِغ جگر حقِّ فراموشي نيست
        همه در سعي فنا پيشتر از يكدگريمهمه در سعي فنا پيشتر از يكدگريمهمه در سعي فنا پيشتر از يكدگريمهمه در سعي فنا پيشتر از يكدگريم
        رستن از آفِت امكان تهي از خود شدنسترستن از آفِت امكان تهي از خود شدنسترستن از آفِت امكان تهي از خود شدنسترستن از آفِت امكان تهي از خود شدنست
        زين همه ِعلم و عمل قدِر خموشي دريابزين همه ِعلم و عمل قدِر خموشي دريابزين همه ِعلم و عمل قدِر خموشي دريابزين همه ِعلم و عمل قدِر خموشي درياب

        

        
        
        
        
        
        
        
        
 

        ت اينجات اينجات اينجات اينجاعالمي را به همين صفر حسابسعالمي را به همين صفر حسابسعالمي را به همين صفر حسابسعالمي را به همين صفر حسابس
        مو سپيدي عرِق سعِي شبابست اينجامو سپيدي عرِق سعِي شبابست اينجامو سپيدي عرِق سعِي شبابست اينجامو سپيدي عرِق سعِي شبابست اينجا
        بر دِر خانه از آن حلقه ركابست اينجابر دِر خانه از آن حلقه ركابست اينجابر دِر خانه از آن حلقه ركابست اينجابر دِر خانه از آن حلقه ركابست اينجا
        عذِر مستان به لِب موِج شرابست اينجاعذِر مستان به لِب موِج شرابست اينجاعذِر مستان به لِب موِج شرابست اينجاعذِر مستان به لِب موِج شرابست اينجا
        صد جنون شوِر نيستان رِگ خوابست اينجاصد جنون شوِر نيستان رِگ خوابست اينجاصد جنون شوِر نيستان رِگ خوابست اينجاصد جنون شوِر نيستان رِگ خوابست اينجا
        قَسمي در نمِك اشِك كبابست اينجاقَسمي در نمِك اشِك كبابست اينجاقَسمي در نمِك اشِك كبابست اينجاقَسمي در نمِك اشِك كبابست اينجا
        با شرر سنِگ گروتاِز شتابست اينجابا شرر سنِگ گروتاِز شتابست اينجابا شرر سنِگ گروتاِز شتابست اينجابا شرر سنِگ گروتاِز شتابست اينجا

        عالم آبست اينجاعالم آبست اينجاعالم آبست اينجاعالم آبست اينجا! ! ! ! تو ز كشتي مگذرتو ز كشتي مگذرتو ز كشتي مگذرتو ز كشتي مگذر
        ِث سواليست، جوابست اينجاِث سواليست، جوابست اينجاِث سواليست، جوابست اينجاِث سواليست، جوابست اينجاهر كجا بحهر كجا بحهر كجا بحهر كجا بح

 

        بــيدل آن فتـــنه كه طـــوفان قيامت داردبــيدل آن فتـــنه كه طـــوفان قيامت داردبــيدل آن فتـــنه كه طـــوفان قيامت داردبــيدل آن فتـــنه كه طـــوفان قيامت دارد
        غير دل نيست همين خانه خرابست اينجاغير دل نيست همين خانه خرابست اينجاغير دل نيست همين خانه خرابست اينجاغير دل نيست همين خانه خرابست اينجا

        آخر به لوِح آئينة اعتباِر ماآخر به لوِح آئينة اعتباِر ماآخر به لوِح آئينة اعتباِر ماآخر به لوِح آئينة اعتباِر ما
        بزم از دِل گداخته لبريز مي شودبزم از دِل گداخته لبريز مي شودبزم از دِل گداخته لبريز مي شودبزم از دِل گداخته لبريز مي شود
        آتش به دامنست كِف دسِت بي بران آتش به دامنست كِف دسِت بي بران آتش به دامنست كِف دسِت بي بران آتش به دامنست كِف دسِت بي بران 
        ما و سراِغ مطلب، ديگر چه ممكن استما و سراِغ مطلب، ديگر چه ممكن استما و سراِغ مطلب، ديگر چه ممكن استما و سراِغ مطلب، ديگر چه ممكن است

        ت استت استت استت استنقش قدم ز خاك نشينان حيرنقش قدم ز خاك نشينان حيرنقش قدم ز خاك نشينان حيرنقش قدم ز خاك نشينان حير
        تمثاِل ما همان نفِس واپسين بس استتمثاِل ما همان نفِس واپسين بس استتمثاِل ما همان نفِس واپسين بس استتمثاِل ما همان نفِس واپسين بس است
        تمكين ز بسكه حوصله ساماِن شرم بودتمكين ز بسكه حوصله ساماِن شرم بودتمكين ز بسكه حوصله ساماِن شرم بودتمكين ز بسكه حوصله ساماِن شرم بود

        نا گذشتنا گذشتنا گذشتنا گذشت شهيد از ِح شهيد از ِح شهيد از ِح شهيد از ِح خوِن خوِن خوِن خوِن بهاِر بهاِر بهاِر بهاِررنِگرنِگرنِگرنِگ
        چون شمع قانعيم به يك داغ از اين چمنچون شمع قانعيم به يك داغ از اين چمنچون شمع قانعيم به يك داغ از اين چمنچون شمع قانعيم به يك داغ از اين چمن
        سر بر نداشتيم ز تسليِم عاجزيسر بر نداشتيم ز تسليِم عاجزيسر بر نداشتيم ز تسليِم عاجزيسر بر نداشتيم ز تسليِم عاجزي
        اي بيخودي بيا كه زماني ز خود رويماي بيخودي بيا كه زماني ز خود رويماي بيخودي بيا كه زماني ز خود رويماي بيخودي بيا كه زماني ز خود رويم
        گفتم به دل، زمانه چه دارد ز گير و دارگفتم به دل، زمانه چه دارد ز گير و دارگفتم به دل، زمانه چه دارد ز گير و دارگفتم به دل، زمانه چه دارد ز گير و دار

        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        چيزي نوشتنيست به خِط غباِر ماچيزي نوشتنيست به خِط غباِر ماچيزي نوشتنيست به خِط غباِر ماچيزي نوشتنيست به خِط غباِر ما
        مينا اگر كنند ز سنِگ مزاِر مامينا اگر كنند ز سنِگ مزاِر مامينا اگر كنند ز سنِگ مزاِر مامينا اگر كنند ز سنِگ مزاِر ما
        راحت مجو ز ساية برِگ چناِر ماراحت مجو ز ساية برِگ چناِر ماراحت مجو ز ساية برِگ چناِر ماراحت مجو ز ساية برِگ چناِر ما
        در چشِم ما شكست ضعيفي غباِر مادر چشِم ما شكست ضعيفي غباِر مادر چشِم ما شكست ضعيفي غباِر مادر چشِم ما شكست ضعيفي غباِر ما
        اميد نيست واسطة انتظاِر مااميد نيست واسطة انتظاِر مااميد نيست واسطة انتظاِر مااميد نيست واسطة انتظاِر ما
        آئينه هر نفس ننمائي دو چاِر ماآئينه هر نفس ننمائي دو چاِر ماآئينه هر نفس ننمائي دو چاِر ماآئينه هر نفس ننمائي دو چاِر ما
        خميازه هم قدح نكشيد از خماِر ماخميازه هم قدح نكشيد از خماِر ماخميازه هم قدح نكشيد از خماِر ماخميازه هم قدح نكشيد از خماِر ما
        اين گل كه كرد؟ تحفة دست نگاِر مااين گل كه كرد؟ تحفة دست نگاِر مااين گل كه كرد؟ تحفة دست نگاِر مااين گل كه كرد؟ تحفة دست نگاِر ما

        ر شاخ نه بندد بهاِر مار شاخ نه بندد بهاِر مار شاخ نه بندد بهاِر مار شاخ نه بندد بهاِر ماگل بر هزاگل بر هزاگل بر هزاگل بر هزا
        زانو شكست آئينة اختياِر مازانو شكست آئينة اختياِر مازانو شكست آئينة اختياِر مازانو شكست آئينة اختياِر ما
        جز ما دگر كه نامه رساند به ياِر ماجز ما دگر كه نامه رساند به ياِر ماجز ما دگر كه نامه رساند به ياِر ماجز ما دگر كه نامه رساند به ياِر ما

        آنچه نيايد به كاِر ماآنچه نيايد به كاِر ماآنچه نيايد به كاِر ماآنچه نيايد به كاِر ما: : : : خنديد و گفتخنديد و گفتخنديد و گفتخنديد و گفت
 

ِي خوديم ن را دعا ستمكش حي ِي خوديمبي مـُ ن را دعا ستمكش حي ِي خوديمبي مـُ ن را دعا ستمكش حي ِي خوديمبي مـُ ن را دعا ستمكش حي         بي مـُ
        بيدل به دوش كس نتوان بست بار مابيدل به دوش كس نتوان بست بار مابيدل به دوش كس نتوان بست بار مابيدل به دوش كس نتوان بست بار ما

        آخر ز فقر بر سِر دنيا زديم پاآخر ز فقر بر سِر دنيا زديم پاآخر ز فقر بر سِر دنيا زديم پاآخر ز فقر بر سِر دنيا زديم پا
        فرقي نداشت عزت و خواري در اين بساطفرقي نداشت عزت و خواري در اين بساطفرقي نداشت عزت و خواري در اين بساطفرقي نداشت عزت و خواري در اين بساط

        ل دور ماند جهاني به ذوِق فرعل دور ماند جهاني به ذوِق فرعل دور ماند جهاني به ذوِق فرعل دور ماند جهاني به ذوِق فرعاز اصاز اصاز اصاز اص
        عمريست لطمه خواِر هجوِم ندامتيمعمريست لطمه خواِر هجوِم ندامتيمعمريست لطمه خواِر هجوِم ندامتيمعمريست لطمه خواِر هجوِم ندامتيم
        زين مشت پر كه رهزِن آراِم كس مبادزين مشت پر كه رهزِن آراِم كس مبادزين مشت پر كه رهزِن آراِم كس مبادزين مشت پر كه رهزِن آراِم كس مباد

         ستم كشيست ستم كشيست ستم كشيست ستم كشيست،،،، دل نشناسي دل نشناسي دل نشناسي دل نشناسي شكسِت شكسِت شكسِت شكسِتقدِرقدِرقدِرقدِر
        طي شد به وهم عمر، چه دنيا چه آخرتطي شد به وهم عمر، چه دنيا چه آخرتطي شد به وهم عمر، چه دنيا چه آخرتطي شد به وهم عمر، چه دنيا چه آخرت
        مژگاِن بسته سيِر دو عالم خيال داشتمژگاِن بسته سيِر دو عالم خيال داشتمژگاِن بسته سيِر دو عالم خيال داشتمژگاِن بسته سيِر دو عالم خيال داشت
        شرِم سجود او عرقي چند ساز كردشرِم سجود او عرقي چند ساز كردشرِم سجود او عرقي چند ساز كردشرِم سجود او عرقي چند ساز كرد

        نبودنبودنبودنبودواماندگي چو موِج گهر بي غنا واماندگي چو موِج گهر بي غنا واماندگي چو موِج گهر بي غنا واماندگي چو موِج گهر بي غنا 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        خلقي به جاه تكيه زد و ما زديم پاخلقي به جاه تكيه زد و ما زديم پاخلقي به جاه تكيه زد و ما زديم پاخلقي به جاه تكيه زد و ما زديم پا
        بيدار شد ِغنا به طَمع، تا زديم پابيدار شد ِغنا به طَمع، تا زديم پابيدار شد ِغنا به طَمع، تا زديم پابيدار شد ِغنا به طَمع، تا زديم پا
        ما هم يك آبگينه به خارا زديم  پاما هم يك آبگينه به خارا زديم  پاما هم يك آبگينه به خارا زديم  پاما هم يك آبگينه به خارا زديم  پا

        چرا چو موج به دريا زديم پاچرا چو موج به دريا زديم پاچرا چو موج به دريا زديم پاچرا چو موج به دريا زديم پا! ! ! ! يا ربيا ربيا ربيا رب
        بر آشياِن الفِت عنقا زديم پابر آشياِن الفِت عنقا زديم پابر آشياِن الفِت عنقا زديم پابر آشياِن الفِت عنقا زديم پا
        ما بي خبر به ريزة مينا زديم پاما بي خبر به ريزة مينا زديم پاما بي خبر به ريزة مينا زديم پاما بي خبر به ريزة مينا زديم پا

        طپش به كجا ها زديم پاطپش به كجا ها زديم پاطپش به كجا ها زديم پاطپش به كجا ها زديم پازين يك نفس زين يك نفس زين يك نفس زين يك نفس 
        از شوخِي نگه به تماشا زديم پااز شوخِي نگه به تماشا زديم پااز شوخِي نگه به تماشا زديم پااز شوخِي نگه به تماشا زديم پا
        كز جبهه سودني به ثريا زديم پاكز جبهه سودني به ثريا زديم پاكز جبهه سودني به ثريا زديم پاكز جبهه سودني به ثريا زديم پا
        بر عالمي ز آبلة پا زديم پابر عالمي ز آبلة پا زديم پابر عالمي ز آبلة پا زديم پابر عالمي ز آبلة پا زديم پا
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        چون اشِك شمع در قدِم عجز داشتيمچون اشِك شمع در قدِم عجز داشتيمچون اشِك شمع در قدِم عجز داشتيمچون اشِك شمع در قدِم عجز داشتيم
 

        لغزيدني كه بر همه اعضا زديم پالغزيدني كه بر همه اعضا زديم پالغزيدني كه بر همه اعضا زديم پالغزيدني كه بر همه اعضا زديم پا 
 

        بيدل ز بس سرا سِر اين دشت، كلْفَت استبيدل ز بس سرا سِر اين دشت، كلْفَت استبيدل ز بس سرا سِر اين دشت، كلْفَت استبيدل ز بس سرا سِر اين دشت، كلْفَت است
        جـز گرد بر نخاست، به هر جا زديم پاجـز گرد بر نخاست، به هر جا زديم پاجـز گرد بر نخاست، به هر جا زديم پاجـز گرد بر نخاست، به هر جا زديم پا

        آسودگاِن گوشة داماِن بورياآسودگاِن گوشة داماِن بورياآسودگاِن گوشة داماِن بورياآسودگاِن گوشة داماِن بوريا
        به ادبگاِه اهِل فقربه ادبگاِه اهِل فقربه ادبگاِه اهِل فقربه ادبگاِه اهِل فقر! ! ! ! بيباك پا منهبيباك پا منهبيباك پا منهبيباك پا منه

        بوي گِل ادب ز دماغم نمي رودبوي گِل ادب ز دماغم نمي رودبوي گِل ادب ز دماغم نمي رودبوي گِل ادب ز دماغم نمي رود
        از عالِم تسلِّي خاكم اشاره ايستاز عالِم تسلِّي خاكم اشاره ايستاز عالِم تسلِّي خاكم اشاره ايستاز عالِم تسلِّي خاكم اشاره ايست
        صد خامه بشكني كه به مشِق ادب رسيصد خامه بشكني كه به مشِق ادب رسيصد خامه بشكني كه به مشِق ادب رسيصد خامه بشكني كه به مشِق ادب رسي
        بيخوابي كه زحمِت پهلوي كس مبادبيخوابي كه زحمِت پهلوي كس مبادبيخوابي كه زحمِت پهلوي كس مبادبيخوابي كه زحمِت پهلوي كس مباد
        زين جاده انحراف ندارد فتادگيزين جاده انحراف ندارد فتادگيزين جاده انحراف ندارد فتادگيزين جاده انحراف ندارد فتادگي
        فقرم به پايدارِي نقِش بناي عجزفقرم به پايدارِي نقِش بناي عجزفقرم به پايدارِي نقِش بناي عجزفقرم به پايدارِي نقِش بناي عجز
        لب بستة حالوِت كنِج قناعتيملب بستة حالوِت كنِج قناعتيملب بستة حالوِت كنِج قناعتيملب بستة حالوِت كنِج قناعتيم

 

        
        
        
        
        
        
        
        
 

        ند ز دكاِن بورياند ز دكاِن بورياند ز دكاِن بورياند ز دكاِن بوريامخمل خريده امخمل خريده امخمل خريده امخمل خريده ا
        خوابيده است شيِر نيستاِن بورياخوابيده است شيِر نيستاِن بورياخوابيده است شيِر نيستاِن بورياخوابيده است شيِر نيستاِن بوريا

        يده ام دو روز به داماِن بوريايده ام دو روز به داماِن بوريايده ام دو روز به داماِن بوريايده ام دو روز به داماِن بورياتتتتغلغلغلغل
        غافل نيم ز چشمِك پنهاِن بورياغافل نيم ز چشمِك پنهاِن بورياغافل نيم ز چشمِك پنهاِن بورياغافل نيم ز چشمِك پنهاِن بوريا
        خط هاست در كتاِب دبستاِن بورياخط هاست در كتاِب دبستاِن بورياخط هاست در كتاِب دبستاِن بورياخط هاست در كتاِب دبستاِن بوريا
        برخاسته است از صِف مژگاِن بوريابرخاسته است از صِف مژگاِن بوريابرخاسته است از صِف مژگاِن بوريابرخاسته است از صِف مژگاِن بوريا
        مسطر زده است صفحة ميداِن بوريامسطر زده است صفحة ميداِن بوريامسطر زده است صفحة ميداِن بوريامسطر زده است صفحة ميداِن بوريا
        آخر زمين گرفت به دنداِن بورياآخر زمين گرفت به دنداِن بورياآخر زمين گرفت به دنداِن بورياآخر زمين گرفت به دنداِن بوريا

        اِن بوريااِن بوريااِن بوريااِن بورياني بي صداست در شكرستني بي صداست در شكرستني بي صداست در شكرستني بي صداست در شكرست
 

        بيدل فريب نعمت، ديگر كه ميخوردبيدل فريب نعمت، ديگر كه ميخوردبيدل فريب نعمت، ديگر كه ميخوردبيدل فريب نعمت، ديگر كه ميخورد
ا بوري ِن  ه سرخوا يم ب ِن راحت بوريامهما ِن  ه سرخوا يم ب ِن راحت بوريامهما ِن  ه سرخوا يم ب ِن راحت بوريامهما ِن  ه سرخوا يم ب ِن راحت         مهما

         ما ما ما ما گويند شب خنديد بر فرياِد گويند شب خنديد بر فرياِد گويند شب خنديد بر فرياِد گويند شب خنديد بر فرياِد    آن پريآن پريآن پريآن پري
         گـَـرِد جستجوها ريختيم گـَـرِد جستجوها ريختيم گـَـرِد جستجوها ريختيم گـَـرِد جستجوها ريختيم،،،،بسكه در پروازبسكه در پروازبسكه در پروازبسكه در پرواز

        ددددر مي فــــشانر مي فــــشانر مي فــــشانر مي فــــشانپپپپجان كنيها در قفاي آرزو جان كنيها در قفاي آرزو جان كنيها در قفاي آرزو جان كنيها در قفاي آرزو 
         عالمي عالمي عالمي عالميسته كر كرده است گوِشسته كر كرده است گوِشسته كر كرده است گوِشسته كر كرده است گوِشجججج    از عدم نااز عدم نااز عدم نااز عدم نا

        شرم كردشرم كردشرم كردشرم كرد     حضوِر حضوِر حضوِر حضوِرچشم بايد بست و گلگشِتچشم بايد بست و گلگشِتچشم بايد بست و گلگشِتچشم بايد بست و گلگشِت
        حرام گدازي بسته ايمحرام گدازي بسته ايمحرام گدازي بسته ايمحرام گدازي بسته ايمشمع سان عمريست ِاشمع سان عمريست ِاشمع سان عمريست ِاشمع سان عمريست ِا

         تصويِر عـنــقا تا كـجا بايد كشيد تصويِر عـنــقا تا كـجا بايد كشيد تصويِر عـنــقا تا كـجا بايد كشيد تصويِر عـنــقا تا كـجا بايد كشيدخجلِتخجلِتخجلِتخجلِت
        نقش پا در هيــچ صورت پاية عزت نديدنقش پا در هيــچ صورت پاية عزت نديدنقش پا در هيــچ صورت پاية عزت نديدنقش پا در هيــچ صورت پاية عزت نديد

         غير وحدت باطل است غير وحدت باطل است غير وحدت باطل است غير وحدت باطل است،،،،با همه كثرت شماريبا همه كثرت شماريبا همه كثرت شماريبا همه كثرت شماري
كرد كردهيچ كس بر شمع در آتش زدن رحمي ـن كردهيچ كس بر شمع در آتش زدن رحمي ـن كردهيچ كس بر شمع در آتش زدن رحمي ـن         هيچ كس بر شمع در آتش زدن رحمي ـن

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

         ما ما ما ما تو شـايد داده باشي ياِد تو شـايد داده باشي ياِد تو شـايد داده باشي ياِد تو شـايد داده باشي ياِد!!!!اي فراموشياي فراموشياي فراموشياي فراموشي
         ما ما ما ما خـــــانة صياِد خـــــانة صياِد خـــــانة صياِد خـــــانة صياِد،،،،ال پـــنهانال پـــنهانال پـــنهانال پـــنهان ب ب ب بگشـــت زيِرگشـــت زيِرگشـــت زيِرگشـــت زيِر

         ما ما ما ما تــيشه رفـت از بيستون فرهاِد تــيشه رفـت از بيستون فرهاِد تــيشه رفـت از بيستون فرهاِد تــيشه رفـت از بيستون فرهاِدبا شــراِربا شــراِربا شــراِربا شــراِر
         ما ما ما ما بــــــيضة فوالِد بــــــيضة فوالِد بــــــيضة فوالِد بــــــيضة فوالِد نشــــنيدن صـــداِي نشــــنيدن صـــداِي نشــــنيدن صـــداِي نشــــنيدن صـــداِيشورِِشورِِشورِِشورِِ

         ما ما ما ما ايجاِد ايجاِد ايجاِد ايجاِدغــنـچه مي خــندد بــهاِر عـــــــالِمغــنـچه مي خــندد بــهاِر عـــــــالِمغــنـچه مي خــندد بــهاِر عـــــــالِمغــنـچه مي خــندد بــهاِر عـــــــالِم
         ما ما ما ما مازاِد مازاِد مازاِد مازاِدنيـست در پـهلو بــه غير از پهلوِينيـست در پـهلو بــه غير از پهلوِينيـست در پـهلو بــه غير از پهلوِينيـست در پـهلو بــه غير از پهلوِي

         ما ما ما مام گشـــت رنِگ خامة بهزاِدم گشـــت رنِگ خامة بهزاِدم گشـــت رنِگ خامة بهزاِدم گشـــت رنِگ خامة بهزاِدگُگُگُگُبا صـــدف با صـــدف با صـــدف با صـــدف 
         ما ما ما ما هوس كم چيد بر بنياِد هوس كم چيد بر بنياِد هوس كم چيد بر بنياِد هوس كم چيد بر بنياِدسايه هم خشــِتسايه هم خشــِتسايه هم خشــِتسايه هم خشــِت
         ما ما ما ما از صد هزار اعداِد از صد هزار اعداِد از صد هزار اعداِد از صد هزار اعداِد،،،،زبانزبانزبانزبان يك يك آمد بريك يك آمد بريك يك آمد بريك يك آمد بر
         ما ما ما ما ما مــي گـــريد اســـتعداِد ما مــي گـــريد اســـتعداِد ما مــي گـــريد اســـتعداِد ما مــي گـــريد اســـتعداِداز ازل برحــاِلاز ازل برحــاِلاز ازل برحــاِلاز ازل برحــاِل

 

ــّ ــّپاِس اسراِر محب ــّپاِس اسراِر محب ــّپاِس اسراِر محب         ت داشــتن آسان نبودت داشــتن آسان نبودت داشــتن آسان نبودت داشــتن آسان نبودپاِس اسراِر محب
گنجگنجگنجخانة آباد ما خانة آباد ما خانة آباد ما خانة آباد ما،،،، ويران كرد بيدل ويران كرد بيدل ويران كرد بيدل ويران كرد بيدلگنج         

        آنجا كه فشارد مژه ام ديدة تر راآنجا كه فشارد مژه ام ديدة تر راآنجا كه فشارد مژه ام ديدة تر راآنجا كه فشارد مژه ام ديدة تر را
         خيالت خيالت خيالت خيالتوقتست چو گرداب به سوداِيوقتست چو گرداب به سوداِيوقتست چو گرداب به سوداِيوقتست چو گرداب به سوداِي

        محِو تو ز آغوِش تمنـّا چه گشايدمحِو تو ز آغوِش تمنـّا چه گشايدمحِو تو ز آغوِش تمنـّا چه گشايدمحِو تو ز آغوِش تمنـّا چه گشايد
        زين باديه رفتم كه بسر چشمة خورشيدزين باديه رفتم كه بسر چشمة خورشيدزين باديه رفتم كه بسر چشمة خورشيدزين باديه رفتم كه بسر چشمة خورشيد
        يارب چه بال بود كه تردستِي ساقييارب چه بال بود كه تردستِي ساقييارب چه بال بود كه تردستِي ساقييارب چه بال بود كه تردستِي ساقي

        
        
        
        
        

        پرواِز هوس پنبه كند آِب گهر راپرواِز هوس پنبه كند آِب گهر راپرواِز هوس پنبه كند آِب گهر راپرواِز هوس پنبه كند آِب گهر را
        ثابت قدِم ناز كنم گردِش سر راثابت قدِم ناز كنم گردِش سر راثابت قدِم ناز كنم گردِش سر راثابت قدِم ناز كنم گردِش سر را
        رنگيست تحيّر، گِل تصويِر نظر رارنگيست تحيّر، گِل تصويِر نظر رارنگيست تحيّر، گِل تصويِر نظر رارنگيست تحيّر، گِل تصويِر نظر را
        چون سايه بشويم ز جبين، گرِد سفر راچون سايه بشويم ز جبين، گرِد سفر راچون سايه بشويم ز جبين، گرِد سفر راچون سايه بشويم ز جبين، گرِد سفر را
        برخرمِن مخمور فشاند آتِش تر رابرخرمِن مخمور فشاند آتِش تر رابرخرمِن مخمور فشاند آتِش تر رابرخرمِن مخمور فشاند آتِش تر را
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        از اشك مجوئيد نشان بر مژة مناز اشك مجوئيد نشان بر مژة مناز اشك مجوئيد نشان بر مژة مناز اشك مجوئيد نشان بر مژة من
        تسليم، همان آئينة حسِن كمال استتسليم، همان آئينة حسِن كمال استتسليم، همان آئينة حسِن كمال استتسليم، همان آئينة حسِن كمال است

        خراشمخراشمخراشمخراشم دل به طپيدن ِب دل به طپيدن ِب دل به طپيدن ِب دل به طپيدن ِب،،،،سسسسرررركي چو جكي چو جكي چو جكي چو ج    تاتاتاتا
        از اشك توان محرِم رسوائي ما شداز اشك توان محرِم رسوائي ما شداز اشك توان محرِم رسوائي ما شداز اشك توان محرِم رسوائي ما شد

        فسي چندفسي چندفسي چندفسي چندچون قافلة عمر به دوِش نچون قافلة عمر به دوِش نچون قافلة عمر به دوِش نچون قافلة عمر به دوِش ن
 

        
        
        
        
 

        كين رشته ز سستي نكشيد است گهر راكين رشته ز سستي نكشيد است گهر راكين رشته ز سستي نكشيد است گهر راكين رشته ز سستي نكشيد است گهر را
        چون ماه تو ايجاد كن از تيغ سپر راچون ماه تو ايجاد كن از تيغ سپر راچون ماه تو ايجاد كن از تيغ سپر راچون ماه تو ايجاد كن از تيغ سپر را

        ام آغوِش وداعيست اثر راام آغوِش وداعيست اثر راام آغوِش وداعيست اثر راام آغوِش وداعيست اثر رادر ناله در ناله در ناله در ناله 
        شبنم همه جا آئينه دار است سحر راشبنم همه جا آئينه دار است سحر راشبنم همه جا آئينه دار است سحر راشبنم همه جا آئينه دار است سحر را
        رفتيم به جائيكه خبر نيست خبر رارفتيم به جائيكه خبر نيست خبر رارفتيم به جائيكه خبر نيست خبر رارفتيم به جائيكه خبر نيست خبر را

 

        بيدل چو سحر دم مزن از درِد محبـّتبيدل چو سحر دم مزن از درِد محبـّتبيدل چو سحر دم مزن از درِد محبـّتبيدل چو سحر دم مزن از درِد محبـّت
        تا آنكه نبندي به نفس چاِك جگر راتا آنكه نبندي به نفس چاِك جگر راتا آنكه نبندي به نفس چاِك جگر راتا آنكه نبندي به نفس چاِك جگر را

        آنچه نذِر درگه آورديم، ماآنچه نذِر درگه آورديم، ماآنچه نذِر درگه آورديم، ماآنچه نذِر درگه آورديم، ما
        جاِن محزون پيشتاِز عجز بودجاِن محزون پيشتاِز عجز بودجاِن محزون پيشتاِز عجز بودجاِن محزون پيشتاِز عجز بود
        خاك پست و، دامِن گردون بلندخاك پست و، دامِن گردون بلندخاك پست و، دامِن گردون بلندخاك پست و، دامِن گردون بلند

         يكتا وليك يكتا وليك يكتا وليك يكتا وليكآمديم از عالِمآمديم از عالِمآمديم از عالِمآمديم از عالِم
        زين خروشي كز نفَس انگيختيمزين خروشي كز نفَس انگيختيمزين خروشي كز نفَس انگيختيمزين خروشي كز نفَس انگيختيم
        نفي ما، آئينة اثبات اوستنفي ما، آئينة اثبات اوستنفي ما، آئينة اثبات اوستنفي ما، آئينة اثبات اوست
        كبريا كم بود در تمهيد عجزكبريا كم بود در تمهيد عجزكبريا كم بود در تمهيد عجزكبريا كم بود در تمهيد عجز
        بر گريبان ريختيم از ششجهتبر گريبان ريختيم از ششجهتبر گريبان ريختيم از ششجهتبر گريبان ريختيم از ششجهت
        بيگمان غير از يكي، نتوان شمردبيگمان غير از يكي، نتوان شمردبيگمان غير از يكي، نتوان شمردبيگمان غير از يكي، نتوان شمرد
        چون نفَس نرِد خياالِت دليمچون نفَس نرِد خياالِت دليمچون نفَس نرِد خياالِت دليمچون نفَس نرِد خياالِت دليم

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

ِ هللا آورديم، ما ِ هللا آورديم، ماتحفه، شيئاً ِ هللا آورديم، ماتحفه، شيئاً ِ هللا آورديم، ماتحفه، شيئاً         تحفه، شيئاً
        آه بر لب هر گه آورديم، ماآه بر لب هر گه آورديم، ماآه بر لب هر گه آورديم، ماآه بر لب هر گه آورديم، ما

         آورديم، ما آورديم، ما آورديم، ما آورديم، ماعذِر دسِت كوتهعذِر دسِت كوتهعذِر دسِت كوتهعذِر دسِت كوته
        عالمي را همره آورديم، ماعالمي را همره آورديم، ماعالمي را همره آورديم، ماعالمي را همره آورديم، ما
        بر قيامت قهقه آورديم، مابر قيامت قهقه آورديم، مابر قيامت قهقه آورديم، مابر قيامت قهقه آورديم، ما
        گر كتان گم شد مه آورديم، ماگر كتان گم شد مه آورديم، ماگر كتان گم شد مه آورديم، ماگر كتان گم شد مه آورديم، ما
        تا گدا گفتي، شه آورديم، ماتا گدا گفتي، شه آورديم، ماتا گدا گفتي، شه آورديم، ماتا گدا گفتي، شه آورديم، ما
        زوِر يوسف بر چه آورديم، مازوِر يوسف بر چه آورديم، مازوِر يوسف بر چه آورديم، مازوِر يوسف بر چه آورديم، ما
        خواه يك خواهي، ده آورديم، ماخواه يك خواهي، ده آورديم، ماخواه يك خواهي، ده آورديم، ماخواه يك خواهي، ده آورديم، ما
        گاه برديم و گه آورديم، ماگاه برديم و گه آورديم، ماگاه برديم و گه آورديم، ماگاه برديم و گه آورديم، ما

 

فـت است ل ا ِز  ا ي ن يدالن يكسر  فـت استب ل ا ِز  ا ي ن يدالن يكسر  فـت استب ل ا ِز  ا ي ن يدالن يكسر  فـت استب ل ا ِز  ا ي ن يدالن يكسر          ب
پذيري ِب تو  پذيريگر  ِب تو  پذيريگر  ِب تو  پذيريگر  ِب تو  آورديم! ! ! ! گر  آورديمره  آورديمره  آورديمره           ما ما ما ماره 

        آئينه بر خاك زد صنع يكتاآئينه بر خاك زد صنع يكتاآئينه بر خاك زد صنع يكتاآئينه بر خاك زد صنع يكتا
        بنياِد اظهار، بر رنگ چيديمبنياِد اظهار، بر رنگ چيديمبنياِد اظهار، بر رنگ چيديمبنياِد اظهار، بر رنگ چيديم
        در پرده ريختيم سوداي خاميدر پرده ريختيم سوداي خاميدر پرده ريختيم سوداي خاميدر پرده ريختيم سوداي خامي

         بي پرده گشتيم بي پرده گشتيم بي پرده گشتيم بي پرده گشتيم،،،،از عالِم فاشاز عالِم فاشاز عالِم فاشاز عالِم فاش
ت تما و رعون تما و رعون تما و رعون          افسانة كيست؟ افسانة كيست؟ افسانة كيست؟ افسانة كيست؟٨٨٨٨ما و رعون

        آئينه واريم محروِم عبرتآئينه واريم محروِم عبرتآئينه واريم محروِم عبرتآئينه واريم محروِم عبرت
        در هاي فردوس وا بود امروزدر هاي فردوس وا بود امروزدر هاي فردوس وا بود امروزدر هاي فردوس وا بود امروز
        گوهر ِگره بست از بي نيازيگوهر ِگره بست از بي نيازيگوهر ِگره بست از بي نيازيگوهر ِگره بست از بي نيازي
        گر جيب ناموس تنگت نگيردگر جيب ناموس تنگت نگيردگر جيب ناموس تنگت نگيردگر جيب ناموس تنگت نگيرد

         سازيست سازيست سازيست سازيستحيرت طرازيست، نيرنگحيرت طرازيست، نيرنگحيرت طرازيست، نيرنگحيرت طرازيست، نيرنگ
        كثرت نشد محو، از ساِز وحدتكثرت نشد محو، از ساِز وحدتكثرت نشد محو، از ساِز وحدتكثرت نشد محو، از ساِز وحدت

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        تا وا نمودند كيفيـِّت ماتا وا نمودند كيفيـِّت ماتا وا نمودند كيفيـِّت ماتا وا نمودند كيفيـِّت ما
        خود را به هر رنگ، كرديم رسواخود را به هر رنگ، كرديم رسواخود را به هر رنگ، كرديم رسواخود را به هر رنگ، كرديم رسوا
        چندانكه خنديد آئينة ماچندانكه خنديد آئينة ماچندانكه خنديد آئينة ماچندانكه خنديد آئينة ما
        پنهان نبودن، كرديم پيداپنهان نبودن، كرديم پيداپنهان نبودن، كرديم پيداپنهان نبودن، كرديم پيدا
        ناِز پري بست گردن به ميناناِز پري بست گردن به ميناناِز پري بست گردن به ميناناِز پري بست گردن به مينا
        دادند ما را چشمي كه مكشادادند ما را چشمي كه مكشادادند ما را چشمي كه مكشادادند ما را چشمي كه مكشا
        از بي دماغي گفتيم فردااز بي دماغي گفتيم فردااز بي دماغي گفتيم فردااز بي دماغي گفتيم فردا
        دستي كه شستيم از آِب دريادستي كه شستيم از آِب دريادستي كه شستيم از آِب دريادستي كه شستيم از آِب دريا
        در چيِن دامن خفتست صحرادر چيِن دامن خفتست صحرادر چيِن دامن خفتست صحرادر چيِن دامن خفتست صحرا
        تمثال اوهام، آئينه دنياتمثال اوهام، آئينه دنياتمثال اوهام، آئينه دنياتمثال اوهام، آئينه دنيا
        همچون خياالت از شخص تنهاهمچون خياالت از شخص تنهاهمچون خياالت از شخص تنهاهمچون خياالت از شخص تنها

                                                 
  مردانگي ، به معني سستي، حماقت، بيهوده گوئي هم آمده است:  رعونت  ٨
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        وهِم تعلّق، بر خود مچينيدوهِم تعلّق، بر خود مچينيدوهِم تعلّق، بر خود مچينيدوهِم تعلّق، بر خود مچينيد
        موجود ناميست، باقي توهمموجود ناميست، باقي توهمموجود ناميست، باقي توهمموجود ناميست، باقي توهم

 

        
 

        صحرا نشين اند، اين خانمانهاصحرا نشين اند، اين خانمانهاصحرا نشين اند، اين خانمانهاصحرا نشين اند، اين خانمانها
        از عالم ِخضر، رو تا مسيحااز عالم ِخضر، رو تا مسيحااز عالم ِخضر، رو تا مسيحااز عالم ِخضر، رو تا مسيحا

 

        زين يأس منزل، مارا چه حاصلزين يأس منزل، مارا چه حاصلزين يأس منزل، مارا چه حاصلزين يأس منزل، مارا چه حاصل
قا ن يدل، همسايه ع ـ ـ ـ ب ه  نقاهمـخان يدل، همسايه ع ـ ـ ـ ب ه  نقاهمـخان يدل، همسايه ع ـ ـ ـ ب ه  نقاهمـخان يدل، همسايه ع ـ ـ ـ ب ه          همـخان

        ب است دِل ماب است دِل ماب است دِل ماب است دِل ماآئينة چندين تب و تاآئينة چندين تب و تاآئينة چندين تب و تاآئينة چندين تب و تا
        عمريست كه چون آئينه در بزِم خيالتعمريست كه چون آئينه در بزِم خيالتعمريست كه چون آئينه در بزِم خيالتعمريست كه چون آئينه در بزِم خيالت
        مائيم و همين موج، فريِب نفسي چندمائيم و همين موج، فريِب نفسي چندمائيم و همين موج، فريِب نفسي چندمائيم و همين موج، فريِب نفسي چند
        پيمانة ما پر شود آندم كه بباليمپيمانة ما پر شود آندم كه بباليمپيمانة ما پر شود آندم كه بباليمپيمانة ما پر شود آندم كه بباليم
        آتش زن و نظّارة بيتابِي ما كنآتش زن و نظّارة بيتابِي ما كنآتش زن و نظّارة بيتابِي ما كنآتش زن و نظّارة بيتابِي ما كن
        لعِل تو به حرف آمد و داديم دل از دستلعِل تو به حرف آمد و داديم دل از دستلعِل تو به حرف آمد و داديم دل از دستلعِل تو به حرف آمد و داديم دل از دست
        ما جرعه كِش ساغِر سرشاِر گُدازيمما جرعه كِش ساغِر سرشاِر گُدازيمما جرعه كِش ساغِر سرشاِر گُدازيمما جرعه كِش ساغِر سرشاِر گُدازيم
        تا چيست سر انجام، شماِر نفس آخرتا چيست سر انجام، شماِر نفس آخرتا چيست سر انجام، شماِر نفس آخرتا چيست سر انجام، شماِر نفس آخر

         كوشِش بي حاصِل خويشيم كوشِش بي حاصِل خويشيم كوشِش بي حاصِل خويشيم كوشِش بي حاصِل خويشيمحسرت ثمِرحسرت ثمِرحسرت ثمِرحسرت ثمِر
        دريا به حبابي چقدر جلوه فروشددريا به حبابي چقدر جلوه فروشددريا به حبابي چقدر جلوه فروشددريا به حبابي چقدر جلوه فروشد
        صد سنگ شد آئين و صد قطره گهر بستصد سنگ شد آئين و صد قطره گهر بستصد سنگ شد آئين و صد قطره گهر بستصد سنگ شد آئين و صد قطره گهر بست

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        چون داِغ جنون شعله نقاب است دِل ماچون داِغ جنون شعله نقاب است دِل ماچون داِغ جنون شعله نقاب است دِل ماچون داِغ جنون شعله نقاب است دِل ما
        حيرت نگة يك مژه خواب است دِل ماحيرت نگة يك مژه خواب است دِل ماحيرت نگة يك مژه خواب است دِل ماحيرت نگة يك مژه خواب است دِل ما
        سر چشمه مگوئيد سراب است دِل ماسر چشمه مگوئيد سراب است دِل ماسر چشمه مگوئيد سراب است دِل ماسر چشمه مگوئيد سراب است دِل ما
        در بزِم تو همظرِف حباب است دِل مادر بزِم تو همظرِف حباب است دِل مادر بزِم تو همظرِف حباب است دِل مادر بزِم تو همظرِف حباب است دِل ما

        است دِل مااست دِل مااست دِل مااست دِل ماجز سوختن آخر به چه باب جز سوختن آخر به چه باب جز سوختن آخر به چه باب جز سوختن آخر به چه باب 
        يعني به سوال تو جواب است دِل مايعني به سوال تو جواب است دِل مايعني به سوال تو جواب است دِل مايعني به سوال تو جواب است دِل ما
        شبنم صفت از عالِم آب است دِل ماشبنم صفت از عالِم آب است دِل ماشبنم صفت از عالِم آب است دِل ماشبنم صفت از عالِم آب است دِل ما
        عمريست كه در پاي حساب است دِل ماعمريست كه در پاي حساب است دِل ماعمريست كه در پاي حساب است دِل ماعمريست كه در پاي حساب است دِل ما
        از بسكه نفس سوخت، كباب است دِل مااز بسكه نفس سوخت، كباب است دِل مااز بسكه نفس سوخت، كباب است دِل مااز بسكه نفس سوخت، كباب است دِل ما
        آئينة وصليم و ِحجاب است دِل ماآئينة وصليم و ِحجاب است دِل ماآئينة وصليم و ِحجاب است دِل ماآئينة وصليم و ِحجاب است دِل ما
        افسوس همان خانه خراب است دِل ماافسوس همان خانه خراب است دِل ماافسوس همان خانه خراب است دِل ماافسوس همان خانه خراب است دِل ما

 

زيست ه طرا فسان ـفس، ا ن ِر  ا ت بِش  زيستتا جن ه طرا فسان ـفس، ا ن ِر  ا ت بِش  زيستتا جن ه طرا فسان ـفس، ا ن ِر  ا ت بِش  زيستتا جن ه طرا فسان ـفس، ا ن ِر  ا ت بِش          تا جن
ِد ه كمن يدل ب ِدب ه كمن يدل ب ِدب ه كمن يدل ب ِدب ه كمن يدل ب دِل ماب دِل ما رِگ خواب است  دِل ما رِگ خواب است  دِل ما رِگ خواب است           رِگ خواب است 

        اثر دور است ازين ياران، حقوِق آشنائي رااثر دور است ازين ياران، حقوِق آشنائي رااثر دور است ازين ياران، حقوِق آشنائي رااثر دور است ازين ياران، حقوِق آشنائي را
        ز بيدردي جهاني غافل است از عافيت بخشيز بيدردي جهاني غافل است از عافيت بخشيز بيدردي جهاني غافل است از عافيت بخشيز بيدردي جهاني غافل است از عافيت بخشي
        كشاكش ها نفس را از تعلّق بر نمي آردكشاكش ها نفس را از تعلّق بر نمي آردكشاكش ها نفس را از تعلّق بر نمي آردكشاكش ها نفس را از تعلّق بر نمي آرد
        ز فكِر ما و من جستن تالش تند ميخواهدز فكِر ما و من جستن تالش تند ميخواهدز فكِر ما و من جستن تالش تند ميخواهدز فكِر ما و من جستن تالش تند ميخواهد
        نوائي نيست غير از قُلقُِل مينا درين محفلنوائي نيست غير از قُلقُِل مينا درين محفلنوائي نيست غير از قُلقُِل مينا درين محفلنوائي نيست غير از قُلقُِل مينا درين محفل
        كه ميداند تعلق در چه غربال اوفتاد آبشكه ميداند تعلق در چه غربال اوفتاد آبشكه ميداند تعلق در چه غربال اوفتاد آبشكه ميداند تعلق در چه غربال اوفتاد آبش

        هر محفل كه باشي بي تحاشي چشم و لب مگشاهر محفل كه باشي بي تحاشي چشم و لب مگشاهر محفل كه باشي بي تحاشي چشم و لب مگشاهر محفل كه باشي بي تحاشي چشم و لب مگشابه به به به 
        ندارد زندگي ننگي چو تشهيِر خود آرائيندارد زندگي ننگي چو تشهيِر خود آرائيندارد زندگي ننگي چو تشهيِر خود آرائيندارد زندگي ننگي چو تشهيِر خود آرائي
        طمع در عرِض حاجت ذلّتي ديگر نمي خواهدطمع در عرِض حاجت ذلّتي ديگر نمي خواهدطمع در عرِض حاجت ذلّتي ديگر نمي خواهدطمع در عرِض حاجت ذلّتي ديگر نمي خواهد
        بهرجا پر، ِفشان باشد نفس صيِد جنون داردبهرجا پر، ِفشان باشد نفس صيِد جنون داردبهرجا پر، ِفشان باشد نفس صيِد جنون داردبهرجا پر، ِفشان باشد نفس صيِد جنون دارد
        طريق امن سركن، وضِع بيكاري غنيمت دانطريق امن سركن، وضِع بيكاري غنيمت دانطريق امن سركن، وضِع بيكاري غنيمت دانطريق امن سركن، وضِع بيكاري غنيمت دان

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        سر و گردن مگر ظاهر كند درِد جدائي راسر و گردن مگر ظاهر كند درِد جدائي راسر و گردن مگر ظاهر كند درِد جدائي راسر و گردن مگر ظاهر كند درِد جدائي را
         نشكسته قدِر موميائي را نشكسته قدِر موميائي را نشكسته قدِر موميائي را نشكسته قدِر موميائي راچه داند استخوانْچه داند استخوانْچه داند استخوانْچه داند استخوانْ

        ز هستي بگسلم كاين رشته دريابد رسائي راز هستي بگسلم كاين رشته دريابد رسائي راز هستي بگسلم كاين رشته دريابد رسائي راز هستي بگسلم كاين رشته دريابد رسائي را
        مكن تكليِف طبع، اين مصرِع زور آزمائي رامكن تكليِف طبع، اين مصرِع زور آزمائي رامكن تكليِف طبع، اين مصرِع زور آزمائي رامكن تكليِف طبع، اين مصرِع زور آزمائي را
        نفس يكسر رهيِن شيشه سازان گشت نائي رانفس يكسر رهيِن شيشه سازان گشت نائي رانفس يكسر رهيِن شيشه سازان گشت نائي رانفس يكسر رهيِن شيشه سازان گشت نائي را
        وداِع دام هم در گريه مي آرد رهائي راوداِع دام هم در گريه مي آرد رهائي راوداِع دام هم در گريه مي آرد رهائي راوداِع دام هم در گريه مي آرد رهائي را
        كه تمكين تخته مي خواهد دكان بي حيائي راكه تمكين تخته مي خواهد دكان بي حيائي راكه تمكين تخته مي خواهد دكان بي حيائي راكه تمكين تخته مي خواهد دكان بي حيائي را
        ِبپوش از چشم مردم لكة رنگين قبائي راِبپوش از چشم مردم لكة رنگين قبائي راِبپوش از چشم مردم لكة رنگين قبائي راِبپوش از چشم مردم لكة رنگين قبائي را
        گشاِد چشم كرد از كاسه مستغني گدائي راگشاِد چشم كرد از كاسه مستغني گدائي راگشاِد چشم كرد از كاسه مستغني گدائي راگشاِد چشم كرد از كاسه مستغني گدائي را
        نشاِن پوچ بسيار است اين تيِر هوائي رانشاِن پوچ بسيار است اين تيِر هوائي رانشاِن پوچ بسيار است اين تيِر هوائي رانشاِن پوچ بسيار است اين تيِر هوائي را
        كه خار از دور مي بوسد كف پاي حنائي راكه خار از دور مي بوسد كف پاي حنائي راكه خار از دور مي بوسد كف پاي حنائي راكه خار از دور مي بوسد كف پاي حنائي را

 

        سجودي مي برم چون سايه در هر دشت و در بيدلسجودي مي برم چون سايه در هر دشت و در بيدلسجودي مي برم چون سايه در هر دشت و در بيدلسجودي مي برم چون سايه در هر دشت و در بيدل
        جبين برداشت از دوشم غِم بي دست و پائي راجبين برداشت از دوشم غِم بي دست و پائي راجبين برداشت از دوشم غِم بي دست و پائي راجبين برداشت از دوشم غِم بي دست و پائي را

        دارد هجوم آئينه اشك روان مادارد هجوم آئينه اشك روان مادارد هجوم آئينه اشك روان مادارد هجوم آئينه اشك روان ما                از بس گرفته است تحيـُّر عنان مااز بس گرفته است تحيـُّر عنان مااز بس گرفته است تحيـُّر عنان مااز بس گرفته است تحيـُّر عنان ما
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         اند اند اند اندگل ها تمام پنبة گوش تغافلگل ها تمام پنبة گوش تغافلگل ها تمام پنبة گوش تغافلگل ها تمام پنبة گوش تغافل
         است است است است دلنشينتر دلنشينتر دلنشينتر دلنشينتروضِع خموِش ما ز سخنوضِع خموِش ما ز سخنوضِع خموِش ما ز سخنوضِع خموِش ما ز سخن

        حرِف درشِت ما ثمِر سوِد عالميستحرِف درشِت ما ثمِر سوِد عالميستحرِف درشِت ما ثمِر سوِد عالميستحرِف درشِت ما ثمِر سوِد عالميست
        گاِه سخن به ذوق سپردارِي كمانگاِه سخن به ذوق سپردارِي كمانگاِه سخن به ذوق سپردارِي كمانگاِه سخن به ذوق سپردارِي كمان
        از بس سبك ز گلشِن هستي گذشته ايماز بس سبك ز گلشِن هستي گذشته ايماز بس سبك ز گلشِن هستي گذشته ايماز بس سبك ز گلشِن هستي گذشته ايم

        ِهمـّتيِهمـّتيِهمـّتيِهمـّتي! ! ! ! اي مطرِب جنون كدة درداي مطرِب جنون كدة درداي مطرِب جنون كدة درداي مطرِب جنون كدة درد
        چون صبح، بي غباِر نفس زنده ايم و بسچون صبح، بي غباِر نفس زنده ايم و بسچون صبح، بي غباِر نفس زنده ايم و بسچون صبح، بي غباِر نفس زنده ايم و بس
        بوي بهار، در قفِس غنچه داغ شدبوي بهار، در قفِس غنچه داغ شدبوي بهار، در قفِس غنچه داغ شدبوي بهار، در قفِس غنچه داغ شد

        ب مپرسب مپرسب مپرسب مپرسچون دوِد شمع، وحشت مارا سبچون دوِد شمع، وحشت مارا سبچون دوِد شمع، وحشت مارا سبچون دوِد شمع، وحشت مارا سب
 

        
        
        
        
        
        
        
        
 

        به هرزه سر نكني داستاِن مابه هرزه سر نكني داستاِن مابه هرزه سر نكني داستاِن مابه هرزه سر نكني داستاِن ما! ! ! ! بلبلبلبلبلبلبلبل
        با تير احتياج ندارد كماِن مابا تير احتياج ندارد كماِن مابا تير احتياج ندارد كماِن مابا تير احتياج ندارد كماِن ما

        ماماماماگوهر دهد به جاي شرر، اشِك كاِن گوهر دهد به جاي شرر، اشِك كاِن گوهر دهد به جاي شرر، اشِك كاِن گوهر دهد به جاي شرر، اشِك كاِن 
        شد گوش ها نشاِن خدنِگ بياِن ماشد گوش ها نشاِن خدنِگ بياِن ماشد گوش ها نشاِن خدنِگ بياِن ماشد گوش ها نشاِن خدنِگ بياِن ما
        چون درد در شكسِت دل است آشياِن ماچون درد در شكسِت دل است آشياِن ماچون درد در شكسِت دل است آشياِن ماچون درد در شكسِت دل است آشياِن ما
        تا ناله گُل كند نفِس ناتواِن ماتا ناله گُل كند نفِس ناتواِن ماتا ناله گُل كند نفِس ناتواِن ماتا ناله گُل كند نفِس ناتواِن ما

        ة امتحاِن ماة امتحاِن ماة امتحاِن ماة امتحاِن ماشبنم صفا ست آئينشبنم صفا ست آئينشبنم صفا ست آئينشبنم صفا ست آئين
        از بسكه تنگ كرد چمن را فغاِن مااز بسكه تنگ كرد چمن را فغاِن مااز بسكه تنگ كرد چمن را فغاِن مااز بسكه تنگ كرد چمن را فغاِن ما
        آتش گرفته است پِي كارواِن ماآتش گرفته است پِي كارواِن ماآتش گرفته است پِي كارواِن ماآتش گرفته است پِي كارواِن ما

 

        بيدل ز بس به سختِي جاويد ساختيمبيدل ز بس به سختِي جاويد ساختيمبيدل ز بس به سختِي جاويد ساختيمبيدل ز بس به سختِي جاويد ساختيم
        مغِز محـيط شد چو گهر، استخواِن مامغِز محـيط شد چو گهر، استخواِن مامغِز محـيط شد چو گهر، استخواِن مامغِز محـيط شد چو گهر، استخواِن ما

         هوس ها هوس ها هوس ها هوس هامحِمل كِشمحِمل كِشمحِمل كِشمحِمل كِش! ! ! ! از پا نشيند ايكاشاز پا نشيند ايكاشاز پا نشيند ايكاشاز پا نشيند ايكاش
        بازار ظلم گرمست، از پهلوي ضعيفانبازار ظلم گرمست، از پهلوي ضعيفانبازار ظلم گرمست، از پهلوي ضعيفانبازار ظلم گرمست، از پهلوي ضعيفان
        در طبع خودسِر جاه، سعي گزنِد خلق استدر طبع خودسِر جاه، سعي گزنِد خلق استدر طبع خودسِر جاه، سعي گزنِد خلق استدر طبع خودسِر جاه، سعي گزنِد خلق است

        يست كانجا دهقاِن صنع پوشيديست كانجا دهقاِن صنع پوشيديست كانجا دهقاِن صنع پوشيديست كانجا دهقاِن صنع پوشيداين مزرعاين مزرعاين مزرعاين مزرع
        از حرص منفعل شد خوانْ گستِر قناعتاز حرص منفعل شد خوانْ گستِر قناعتاز حرص منفعل شد خوانْ گستِر قناعتاز حرص منفعل شد خوانْ گستِر قناعت
        در عرصه گاِه تسليم از يكديگر گذشت استدر عرصه گاِه تسليم از يكديگر گذشت استدر عرصه گاِه تسليم از يكديگر گذشت استدر عرصه گاِه تسليم از يكديگر گذشت است
        افغان به سرمه خوابيد، كس مدعا نفهميدافغان به سرمه خوابيد، كس مدعا نفهميدافغان به سرمه خوابيد، كس مدعا نفهميدافغان به سرمه خوابيد، كس مدعا نفهميد
        چون ناله زين نيستان، رستن چه احتمال استچون ناله زين نيستان، رستن چه احتمال استچون ناله زين نيستان، رستن چه احتمال استچون ناله زين نيستان، رستن چه احتمال است
        مجنون شديم امـّا، داِد جنون نداديممجنون شديم امـّا، داِد جنون نداديممجنون شديم امـّا، داِد جنون نداديممجنون شديم امـّا، داِد جنون نداديم

 

        
        
        
        
        
        
        
        
 

        هاهاهاهازين كاروان شنيديم ناليدِن جرس زين كاروان شنيديم ناليدِن جرس زين كاروان شنيديم ناليدِن جرس زين كاروان شنيديم ناليدِن جرس 
        آتش به عزم اقبال دارد شگون ز خس هاآتش به عزم اقبال دارد شگون ز خس هاآتش به عزم اقبال دارد شگون ز خس هاآتش به عزم اقبال دارد شگون ز خس ها

س سديوانه اند سگها، از كندِن مر سديوانه اند سگها، از كندِن مر سديوانه اند سگها، از كندِن مر          ها ها ها ها٩٩٩٩ديوانه اند سگها، از كندِن مر
        خونهاي زخِم گندم در پردة عدس هاخونهاي زخِم گندم در پردة عدس هاخونهاي زخِم گندم در پردة عدس هاخونهاي زخِم گندم در پردة عدس ها
        برد از شكر حالوت، جوشيدِن مگس هابرد از شكر حالوت، جوشيدِن مگس هابرد از شكر حالوت، جوشيدِن مگس هابرد از شكر حالوت، جوشيدِن مگس ها
        مانند موِج گوهر، جوالِن پيش و پس هامانند موِج گوهر، جوالِن پيش و پس هامانند موِج گوهر، جوالِن پيش و پس هامانند موِج گوهر، جوالِن پيش و پس ها

ِم ِمآخر به خاك برديم ِابرا ِمآخر به خاك برديم ِابرا ِمآخر به خاك برديم ِابرا          ملتمس ها ملتمس ها ملتمس ها ملتمس ها١٠١٠١٠١٠آخر به خاك برديم ِابرا
        خط مي كشيم عمريست، بر مسطِر قفس هاخط مي كشيم عمريست، بر مسطِر قفس هاخط مي كشيم عمريست، بر مسطِر قفس هاخط مي كشيم عمريست، بر مسطِر قفس ها

        يبان، كم بود دسِترس هايبان، كم بود دسِترس هايبان، كم بود دسِترس هايبان، كم بود دسِترس هاتا دامن و گرتا دامن و گرتا دامن و گرتا دامن و گر
 
 
 

        بيدل به مشِق اوهام دل را سياه كرديمبيدل به مشِق اوهام دل را سياه كرديمبيدل به مشِق اوهام دل را سياه كرديمبيدل به مشِق اوهام دل را سياه كرديم
ها ا نفس  ب ه  ن ي آئ آيد  ر  اكي طرف ب هات ا نفس  ب ه  ن ي آئ آيد  ر  اكي طرف ب هات ا نفس  ب ه  ن ي آئ آيد  ر  اكي طرف ب هات ا نفس  ب ه  ن ي آئ آيد  ر  اكي طرف ب         ت

        از حادث آفرينِي طبِع سقيِم مااز حادث آفرينِي طبِع سقيِم مااز حادث آفرينِي طبِع سقيِم مااز حادث آفرينِي طبِع سقيِم ما
        ١١١١١١١١آفاق را در آتش و آِب جنون فگندآفاق را در آتش و آِب جنون فگندآفاق را در آتش و آِب جنون فگندآفاق را در آتش و آِب جنون فگند

         و حقيقِت ناياب، مدعاست و حقيقِت ناياب، مدعاست و حقيقِت ناياب، مدعاست و حقيقِت ناياب، مدعاست١٢١٢١٢١٢دل مبِرمدل مبِرمدل مبِرمدل مبِرم
        يكتائي آفريد لِب خود ستاِي عشقيكتائي آفريد لِب خود ستاِي عشقيكتائي آفريد لِب خود ستاِي عشقيكتائي آفريد لِب خود ستاِي عشق

        
        
        
        

        بر سايه خورد پهلوي شخِص قديِم مابر سايه خورد پهلوي شخِص قديِم مابر سايه خورد پهلوي شخِص قديِم مابر سايه خورد پهلوي شخِص قديِم ما
        خلد و جحيم، صنعِت اميد و بيِم ماخلد و جحيم، صنعِت اميد و بيِم ماخلد و جحيم، صنعِت اميد و بيِم ماخلد و جحيم، صنعِت اميد و بيِم ما

        ولي كليِم ماولي كليِم ماولي كليِم ماولي كليِم مابر طور ريخت برِق فضبر طور ريخت برِق فضبر طور ريخت برِق فضبر طور ريخت برِق فض
        در نقطة دهن الفي داشت ميِم مادر نقطة دهن الفي داشت ميِم مادر نقطة دهن الفي داشت ميِم مادر نقطة دهن الفي داشت ميِم ما

                                                 
  قالده، زنجير:   مرس  ٩

  .پافشاري و اصرار كردن:   ابرام  ١٠
زاهد را انتقاد ميكند كه او موضوع اميد و بيم خودرا از بهشت و دوزخ قرار داده است كه خداوند اميد و   صوفي هميشه   ١١

و ياهم . اميد و بيم صوفي عبارت از قرب و بعد اوست از حضور معشوق. بيم صوفي را از هرآب و آتش نجات داده است
  ٢٧١ص / نقد بيدل/ عالمه سلجوقي. وزخ صوفي استبعبارت ديگر از ظهر و خفاي تجلي است كه اين دو چيز بهشت و د

  حريص ] :  ِر–م [  مبِرم  ١٢
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        در عالِم نوازِش مطلق، كجاست رددر عالِم نوازِش مطلق، كجاست رددر عالِم نوازِش مطلق، كجاست رددر عالِم نوازِش مطلق، كجاست رد
         پيش خويش، راِه شكايت كجا برد پيش خويش، راِه شكايت كجا برد پيش خويش، راِه شكايت كجا برد پيش خويش، راِه شكايت كجا بردجزجزجزجز

        چون سايه سر به ادب وا كشيده ايمچون سايه سر به ادب وا كشيده ايمچون سايه سر به ادب وا كشيده ايمچون سايه سر به ادب وا كشيده ايم
         رفته ايم رفته ايم رفته ايم رفته ايم آئينه آئينه آئينه آئينه صِف صِف صِف صِف حيرِت حيرِت حيرِت حيرِتميداِنميداِنميداِنميداِن

        آغوش ها به حسرِت ديدار باز كردآغوش ها به حسرِت ديدار باز كردآغوش ها به حسرِت ديدار باز كردآغوش ها به حسرِت ديدار باز كرد
 شد عمر ها كه از نظِر اعتباِر خلقشد عمر ها كه از نظِر اعتباِر خلقشد عمر ها كه از نظِر اعتباِر خلقشد عمر ها كه از نظِر اعتباِر خلق

 

        
        
        
        
        
 

        بخشيده است بر همه خود را كريِم مابخشيده است بر همه خود را كريِم مابخشيده است بر همه خود را كريِم مابخشيده است بر همه خود را كريِم ما
        با غير صحبتي كه ندارد نديِم مابا غير صحبتي كه ندارد نديِم مابا غير صحبتي كه ندارد نديِم مابا غير صحبتي كه ندارد نديِم ما
        از زيِر پاي ما نكشد كس ِگليِم مااز زيِر پاي ما نكشد كس ِگليِم مااز زيِر پاي ما نكشد كس ِگليِم مااز زيِر پاي ما نكشد كس ِگليِم ما
        شمشير مي كشد به سِر خود، غنيِم ماشمشير مي كشد به سِر خود، غنيِم ماشمشير مي كشد به سِر خود، غنيِم ماشمشير مي كشد به سِر خود، غنيِم ما
        زخِم دل به تيِغ تغافل، دو نيِم مازخِم دل به تيِغ تغافل، دو نيِم مازخِم دل به تيِغ تغافل، دو نيِم مازخِم دل به تيِغ تغافل، دو نيِم ما
        غلطان گذشت گوهِر اشِك يتيِم ماغلطان گذشت گوهِر اشِك يتيِم ماغلطان گذشت گوهِر اشِك يتيِم ماغلطان گذشت گوهِر اشِك يتيِم ما

 

يدل ز بسكه مغ يدل ز بسكه مغب يدل ز بسكه مغب يدل ز بسكه مغب يمب فُرصت ِغ  ا ب ِم  ن يمت فُرصت ِغ  ا ب ِم  ن يمت فُرصت ِغ  ا ب ِم  ن يمت فُرصت ِغ  ا ب ِم  ن         ت
ِم ما سي ِع ن ه ودا ه ميدرد ب ن ِم ماگل سي سي ِع ن ه ودا ه ميدرد ب ن ِم ماگل سي سي ِع ن ه ودا ه ميدرد ب ن ِم ماگل سي سي ِع ن ه ودا ه ميدرد ب ن         گل سي

        از سپنِد ما كه مي يابد سراِغ ناله رااز سپنِد ما كه مي يابد سراِغ ناله رااز سپنِد ما كه مي يابد سراِغ ناله رااز سپنِد ما كه مي يابد سراِغ ناله را
        داِغ حسرت سرمه گردانـَد به دلها ناله راداِغ حسرت سرمه گردانـَد به دلها ناله راداِغ حسرت سرمه گردانـَد به دلها ناله راداِغ حسرت سرمه گردانـَد به دلها ناله را

         گرية نوميدي ايم گرية نوميدي ايم گرية نوميدي ايم گرية نوميدي ايمباِبباِبباِبباِب ح ح ح ح،،،،ما سيه بختانما سيه بختانما سيه بختانما سيه بختان
        عقِل رنگ آميز كي گردد حريِف درِد عشقعقِل رنگ آميز كي گردد حريِف درِد عشقعقِل رنگ آميز كي گردد حريِف درِد عشقعقِل رنگ آميز كي گردد حريِف درِد عشق
        عافيت سنجان طريِق عشق، كم پيموده اندعافيت سنجان طريِق عشق، كم پيموده اندعافيت سنجان طريِق عشق، كم پيموده اندعافيت سنجان طريِق عشق، كم پيموده اند

        بهرة عزت گرفتبهرة عزت گرفتبهرة عزت گرفتبهرة عزت گرفتاز رة تقليد نتوان از رة تقليد نتوان از رة تقليد نتوان از رة تقليد نتوان 
        در تِب عشقم سپندي گر نباشد، گو مباشدر تِب عشقم سپندي گر نباشد، گو مباشدر تِب عشقم سپندي گر نباشد، گو مباشدر تِب عشقم سپندي گر نباشد، گو مباش
        برِق جوالني كه مارا در دِل آتش نشاندبرِق جوالني كه مارا در دِل آتش نشاندبرِق جوالني كه مارا در دِل آتش نشاندبرِق جوالني كه مارا در دِل آتش نشاند
        كشتة آن چشم مخمورم كه مدِّ سرمه اشكشتة آن چشم مخمورم كه مدِّ سرمه اشكشتة آن چشم مخمورم كه مدِّ سرمه اشكشتة آن چشم مخمورم كه مدِّ سرمه اش
        شوخِي حسنش برون است از خط تسخير خطشوخِي حسنش برون است از خط تسخير خطشوخِي حسنش برون است از خط تسخير خطشوخِي حسنش برون است از خط تسخير خط
        مکر زاهد ابلهان را سرخِط درِس رياستمکر زاهد ابلهان را سرخِط درِس رياستمکر زاهد ابلهان را سرخِط درِس رياستمکر زاهد ابلهان را سرخِط درِس رياست
        روح را از بنِد ِجسماني گذشتن مشكل استروح را از بنِد ِجسماني گذشتن مشكل استروح را از بنِد ِجسماني گذشتن مشكل استروح را از بنِد ِجسماني گذشتن مشكل است

سوخت دل، امـّا چراغ مسوخت دل، امـّا چراغ مسوخت دل، امـّا چراغ معا روشن نشدسوخت دل، امـّا چراغ معا روشن نشددعا روشن نشددعا روشن نشددد        
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        گرِد پيش آهنگ كرد اين كاروان دنباله راگرِد پيش آهنگ كرد اين كاروان دنباله راگرِد پيش آهنگ كرد اين كاروان دنباله راگرِد پيش آهنگ كرد اين كاروان دنباله را
        بر لب آواِز شكستن نيست جاِم الله رابر لب آواِز شكستن نيست جاِم الله رابر لب آواِز شكستن نيست جاِم الله رابر لب آواِز شكستن نيست جاِم الله را
        خانه بر آبست يكسر، مردِم بنگاله راخانه بر آبست يكسر، مردِم بنگاله راخانه بر آبست يكسر، مردِم بنگاله راخانه بر آبست يكسر، مردِم بنگاله را
        خامة تصوير نتواند كشيدن ناله راخامة تصوير نتواند كشيدن ناله راخامة تصوير نتواند كشيدن ناله راخامة تصوير نتواند كشيدن ناله را
        دور ميدارند ازين ره خانه جوي خاله رادور ميدارند ازين ره خانه جوي خاله رادور ميدارند ازين ره خانه جوي خاله رادور ميدارند ازين ره خانه جوي خاله را
        نشـّة جمعيِت گوهر نباشد ژاله رانشـّة جمعيِت گوهر نباشد ژاله رانشـّة جمعيِت گوهر نباشد ژاله رانشـّة جمعيِت گوهر نباشد ژاله را

         آتش مي نهم تبخاله را آتش مي نهم تبخاله را آتش مي نهم تبخاله را آتش مي نهم تبخاله رااز نفس بر روياز نفس بر روياز نفس بر روياز نفس بر روي
        ميكند داغ از تحيّر شعلة جواله راميكند داغ از تحيّر شعلة جواله راميكند داغ از تحيّر شعلة جواله راميكند داغ از تحيّر شعلة جواله را
        تا سِر كوي تغافل مي كشد دنباله راتا سِر كوي تغافل مي كشد دنباله راتا سِر كوي تغافل مي كشد دنباله راتا سِر كوي تغافل مي كشد دنباله را

ه هپرتِو مه مي زند آتش كمند هال هپرتِو مه مي زند آتش كمند هال هپرتِو مه مي زند آتش كمند هال          را را را را١٣١٣١٣١٣پرتِو مه مي زند آتش كمند هال
        سامري تعليم باطل مي كند گوساله راسامري تعليم باطل مي كند گوساله راسامري تعليم باطل مي كند گوساله راسامري تعليم باطل مي كند گوساله را
        هر ِگره منزل بود در كوچة ني ناله راهر ِگره منزل بود در كوچة ني ناله راهر ِگره منزل بود در كوچة ني ناله راهر ِگره منزل بود در كوچة ني ناله را
        در جگر يارب چه آتش بود داِغ الله رادر جگر يارب چه آتش بود داِغ الله رادر جگر يارب چه آتش بود داِغ الله رادر جگر يارب چه آتش بود داِغ الله را

 

        ، نشة راحت مخواه، نشة راحت مخواه، نشة راحت مخواه، نشة راحت مخواهاز دل خون بسته بيدلاز دل خون بسته بيدلاز دل خون بسته بيدلاز دل خون بسته بيدل
        ١٤١٤١٤١٤باده جــــز خـــونابه نـــبود ســــــاغر تبخالهباده جــــز خـــونابه نـــبود ســــــاغر تبخالهباده جــــز خـــونابه نـــبود ســــــاغر تبخالهباده جــــز خـــونابه نـــبود ســــــاغر تبخاله

        از ما پيام وصل تهي كرد جاي مااز ما پيام وصل تهي كرد جاي مااز ما پيام وصل تهي كرد جاي مااز ما پيام وصل تهي كرد جاي ما
        موِج گهر خجالِت جوالن كجا بردموِج گهر خجالِت جوالن كجا بردموِج گهر خجالِت جوالن كجا بردموِج گهر خجالِت جوالن كجا برد
        با نرگست چه عرِض تمنـّا دهد كسيبا نرگست چه عرِض تمنـّا دهد كسيبا نرگست چه عرِض تمنـّا دهد كسيبا نرگست چه عرِض تمنـّا دهد كسي
        داماِن نازت از چه تغافل شكسته اندداماِن نازت از چه تغافل شكسته اندداماِن نازت از چه تغافل شكسته اندداماِن نازت از چه تغافل شكسته اند
        سرماية حباب، به غير از محيط چيستسرماية حباب، به غير از محيط چيستسرماية حباب، به غير از محيط چيستسرماية حباب، به غير از محيط چيست

        
        
        
        
        

        آخر به ما رسيد ز جانان دعاي ماآخر به ما رسيد ز جانان دعاي ماآخر به ما رسيد ز جانان دعاي ماآخر به ما رسيد ز جانان دعاي ما
        از سعي نارسا به سر افتاد پاي مااز سعي نارسا به سر افتاد پاي مااز سعي نارسا به سر افتاد پاي مااز سعي نارسا به سر افتاد پاي ما
        ∗∗∗∗ديديم سرمه ئي كه نگه شد صداي ماديديم سرمه ئي كه نگه شد صداي ماديديم سرمه ئي كه نگه شد صداي ماديديم سرمه ئي كه نگه شد صداي ما

        نة بي صفاي مانة بي صفاي مانة بي صفاي مانة بي صفاي ماكز ما پر است آئيكز ما پر است آئيكز ما پر است آئيكز ما پر است آئي
        آِب تو آِب ما و، هوايت هواي ماآِب تو آِب ما و، هوايت هواي ماآِب تو آِب ما و، هوايت هواي ماآِب تو آِب ما و، هوايت هواي ما

                                                 
  هاالت جمع. خرمن ماه، دايرة روشني كه گاهي گرداگرد ماه ظاهر مي شود :  هاله  ١٣
  .گويند) توخال( تبخال ، جوششي كه از شدت تب در اطراف لبهاي انسان بروز مي كند در دري عاميانه :  تبخاله  ١٤

 ص) ديديم سرمة كه نگه شد صداي ما( ديوان چاپ كابل نوشته شده در  ∗
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         موج موج موج موج درياست ساِز درياست ساِز درياست ساِز درياست ساِزپهلو تهي نمودِنپهلو تهي نمودِنپهلو تهي نمودِنپهلو تهي نمودِن
        وارستة تعلِق زنـّار و سبحه ايموارستة تعلِق زنـّار و سبحه ايموارستة تعلِق زنـّار و سبحه ايموارستة تعلِق زنـّار و سبحه ايم
        بر جسته نيست پلة ميزاِن خامشيبر جسته نيست پلة ميزاِن خامشيبر جسته نيست پلة ميزاِن خامشيبر جسته نيست پلة ميزاِن خامشي
        حرِف طمع مباد برون آيد از لباسحرِف طمع مباد برون آيد از لباسحرِف طمع مباد برون آيد از لباسحرِف طمع مباد برون آيد از لباس
        گوهر همان بروِن محيط است در محيطگوهر همان بروِن محيط است در محيطگوهر همان بروِن محيط است در محيطگوهر همان بروِن محيط است در محيط

 

        
        
        
        
 

        خود را ز خود دمي بدر آر از براي ماخود را ز خود دمي بدر آر از براي ماخود را ز خود دمي بدر آر از براي ماخود را ز خود دمي بدر آر از براي ما
        نيرنگ اين دو رشته ندوزد قباي مانيرنگ اين دو رشته ندوزد قباي مانيرنگ اين دو رشته ندوزد قباي مانيرنگ اين دو رشته ندوزد قباي ما

        به سنگ سرمه نسنجي صداي مابه سنگ سرمه نسنجي صداي مابه سنگ سرمه نسنجي صداي مابه سنگ سرمه نسنجي صداي ما! ! ! ! ياربياربياربيارب
        مطلب به خرقه دوخت سؤاِل گداي مامطلب به خرقه دوخت سؤاِل گداي مامطلب به خرقه دوخت سؤاِل گداي مامطلب به خرقه دوخت سؤاِل گداي ما
        با ما چه مي كند دل از ما جداي مابا ما چه مي كند دل از ما جداي مابا ما چه مي كند دل از ما جداي مابا ما چه مي كند دل از ما جداي ما

 

        بيدل به وضِع خلق محال است زيستنبيدل به وضِع خلق محال است زيستنبيدل به وضِع خلق محال است زيستنبيدل به وضِع خلق محال است زيستن
        گي اگر نشــــود آشــــناي مـاگي اگر نشــــود آشــــناي مـاگي اگر نشــــود آشــــناي مـاگي اگر نشــــود آشــــناي مـابــــيگانــــبــــيگانــــبــــيگانــــبــــيگانــــ

        ازين محفل چه امكانست بيرون رفتِن ميناازين محفل چه امكانست بيرون رفتِن ميناازين محفل چه امكانست بيرون رفتِن ميناازين محفل چه امكانست بيرون رفتِن مينا
        ١٥١٥١٥١٥نفس سرماية عجز است از هستي مشو غافلنفس سرماية عجز است از هستي مشو غافلنفس سرماية عجز است از هستي مشو غافلنفس سرماية عجز است از هستي مشو غافل

        سالمت بيخبر دارد ز فيِض عالِم آبمسالمت بيخبر دارد ز فيِض عالِم آبمسالمت بيخبر دارد ز فيِض عالِم آبمسالمت بيخبر دارد ز فيِض عالِم آبم
        اي آفتاِب عشِق مخموران كه در راهتاي آفتاِب عشِق مخموران كه در راهتاي آفتاِب عشِق مخموران كه در راهتاي آفتاِب عشِق مخموران كه در راهت! ! ! ! ِبتابِبتابِبتابِبتاب

        اگر مي نيست اي مطرب، تو از افسانة دردياگر مي نيست اي مطرب، تو از افسانة دردياگر مي نيست اي مطرب، تو از افسانة دردياگر مي نيست اي مطرب، تو از افسانة دردي
         گويد گويد گويد گويدحباِب باده با ساغر، نفَس دزديده ميحباِب باده با ساغر، نفَس دزديده ميحباِب باده با ساغر، نفَس دزديده ميحباِب باده با ساغر، نفَس دزديده مي

        مدد از هيچكس در موسِم پيري نمي خواهممدد از هيچكس در موسِم پيري نمي خواهممدد از هيچكس در موسِم پيري نمي خواهممدد از هيچكس در موسِم پيري نمي خواهم
        تحيّر در صفاِي امتياِز باده مي لغزدتحيّر در صفاِي امتياِز باده مي لغزدتحيّر در صفاِي امتياِز باده مي لغزدتحيّر در صفاِي امتياِز باده مي لغزد
        دلي آمادة چندين هوس داري، بهم بشكندلي آمادة چندين هوس داري، بهم بشكندلي آمادة چندين هوس داري، بهم بشكندلي آمادة چندين هوس داري، بهم بشكن
        اگر جوش بقا نبود، فنا هم نشه اي دارداگر جوش بقا نبود، فنا هم نشه اي دارداگر جوش بقا نبود، فنا هم نشه اي دارداگر جوش بقا نبود، فنا هم نشه اي دارد
        اميد سرخوشي در محفِل امكان نمي باشداميد سرخوشي در محفِل امكان نمي باشداميد سرخوشي در محفِل امكان نمي باشداميد سرخوشي در محفِل امكان نمي باشد

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        كه پالغِز دو عالم دارد امشب دامِن ميناكه پالغِز دو عالم دارد امشب دامِن ميناكه پالغِز دو عالم دارد امشب دامِن ميناكه پالغِز دو عالم دارد امشب دامِن مينا
        وان برد خم در گردِن ميناوان برد خم در گردِن ميناوان برد خم در گردِن ميناوان برد خم در گردِن ميناكه تا صهباست نتكه تا صهباست نتكه تا صهباست نتكه تا صهباست نت

        حباِب من ندارد صرفه در نشكستِن ميناحباِب من ندارد صرفه در نشكستِن ميناحباِب من ندارد صرفه در نشكستِن ميناحباِب من ندارد صرفه در نشكستِن مينا
        سفيد از پنبه شد چون صبح چشم روشِن ميناسفيد از پنبه شد چون صبح چشم روشِن ميناسفيد از پنبه شد چون صبح چشم روشِن ميناسفيد از پنبه شد چون صبح چشم روشِن مينا
        دل سنگيِن ما خون كن به طرِف دامِن مينادل سنگيِن ما خون كن به طرِف دامِن مينادل سنگيِن ما خون كن به طرِف دامِن مينادل سنگيِن ما خون كن به طرِف دامِن مينا
        كه از چشِم تو دارد نرگسستان، گلشِن ميناكه از چشِم تو دارد نرگسستان، گلشِن ميناكه از چشِم تو دارد نرگسستان، گلشِن ميناكه از چشِم تو دارد نرگسستان، گلشِن مينا
        كه بس باشد مرا بر كف، عصاِي گردِن ميناكه بس باشد مرا بر كف، عصاِي گردِن ميناكه بس باشد مرا بر كف، عصاِي گردِن ميناكه بس باشد مرا بر كف، عصاِي گردِن مينا
        پري گوئي عرق كردست در پيراهِن ميناپري گوئي عرق كردست در پيراهِن ميناپري گوئي عرق كردست در پيراهِن ميناپري گوئي عرق كردست در پيراهِن مينا
        مبادا فتنه زائيها كند آبستِن مينامبادا فتنه زائيها كند آبستِن مينامبادا فتنه زائيها كند آبستِن مينامبادا فتنه زائيها كند آبستِن مينا
        كم از قُلقُل مدان آهنِگ بشكن بشكِن ميناكم از قُلقُل مدان آهنِگ بشكن بشكِن ميناكم از قُلقُل مدان آهنِگ بشكن بشكِن ميناكم از قُلقُل مدان آهنِگ بشكن بشكِن مينا
        مگر از خود تهي گشتن شود پر، گردِن مينامگر از خود تهي گشتن شود پر، گردِن مينامگر از خود تهي گشتن شود پر، گردِن مينامگر از خود تهي گشتن شود پر، گردِن مينا

 

        تسليم سامان كنتسليم سامان كنتسليم سامان كنتسليم سامان كن! ! ! ! اگر بيدل ز اهل مشربياگر بيدل ز اهل مشربياگر بيدل ز اهل مشربياگر بيدل ز اهل مشربي
        رگ گــردن ندارد نسبــتي با گـــردِن ميـنارگ گــردن ندارد نسبــتي با گـــردِن ميـنارگ گــردن ندارد نسبــتي با گـــردِن ميـنارگ گــردن ندارد نسبــتي با گـــردِن ميـنا

        افتاده زندگي به كميِن هالِك ماافتاده زندگي به كميِن هالِك ماافتاده زندگي به كميِن هالِك ماافتاده زندگي به كميِن هالِك ما
        ذوِق گداِز دل، چقدر زور داشتستذوِق گداِز دل، چقدر زور داشتستذوِق گداِز دل، چقدر زور داشتستذوِق گداِز دل، چقدر زور داشتست
        برديم تا سپهر، غباِر جنون چو صبحبرديم تا سپهر، غباِر جنون چو صبحبرديم تا سپهر، غباِر جنون چو صبحبرديم تا سپهر، غباِر جنون چو صبح
        تاب وتِب قيامِت هستي كشيده ايمتاب وتِب قيامِت هستي كشيده ايمتاب وتِب قيامِت هستي كشيده ايمتاب وتِب قيامِت هستي كشيده ايم
        كُهسار را ز نالة ما باد مي بردكُهسار را ز نالة ما باد مي بردكُهسار را ز نالة ما باد مي بردكُهسار را ز نالة ما باد مي برد
        قنـّاد نيست مائده آراي بزِم عشققنـّاد نيست مائده آراي بزِم عشققنـّاد نيست مائده آراي بزِم عشققنـّاد نيست مائده آراي بزِم عشق
        پست و بلنِد شوخِي نظّاره هيچ نيستپست و بلنِد شوخِي نظّاره هيچ نيستپست و بلنِد شوخِي نظّاره هيچ نيستپست و بلنِد شوخِي نظّاره هيچ نيست
        آخر به فكِر خويش فرو رفتنست و بسآخر به فكِر خويش فرو رفتنست و بسآخر به فكِر خويش فرو رفتنست و بسآخر به فكِر خويش فرو رفتنست و بس

        آئينة عرِض انفعالآئينة عرِض انفعالآئينة عرِض انفعالآئينة عرِض انفعالصيقل مزن بر صيقل مزن بر صيقل مزن بر صيقل مزن بر 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
 

        ماست خاِك ماماست خاِك ماماست خاِك ماماست خاِك ماچندانكه وارسي به سِر چندانكه وارسي به سِر چندانكه وارسي به سِر چندانكه وارسي به سِر 
        انگور را ز ريشه برآورد تاِك ماانگور را ز ريشه برآورد تاِك ماانگور را ز ريشه برآورد تاِك ماانگور را ز ريشه برآورد تاِك ما
        بر شمع خنده ختم شد از جيِب چاِك مابر شمع خنده ختم شد از جيِب چاِك مابر شمع خنده ختم شد از جيِب چاِك مابر شمع خنده ختم شد از جيِب چاِك ما
        از مرگ نيست آن همه تشويش و باِك مااز مرگ نيست آن همه تشويش و باِك مااز مرگ نيست آن همه تشويش و باِك مااز مرگ نيست آن همه تشويش و باِك ما
        كس را به درد عشق مباد اشتراِك ماكس را به درد عشق مباد اشتراِك ماكس را به درد عشق مباد اشتراِك ماكس را به درد عشق مباد اشتراِك ما
        لذّت گمان مبر كه زمخت است زاِك مالذّت گمان مبر كه زمخت است زاِك مالذّت گمان مبر كه زمخت است زاِك مالذّت گمان مبر كه زمخت است زاِك ما

        ١٦١٦١٦١٦مژگان بس است سر به سمك تا سماِك مامژگان بس است سر به سمك تا سماِك مامژگان بس است سر به سمك تا سماِك مامژگان بس است سر به سمك تا سماِك ما
        چون شمع كنده است گريبان مغاِك ماچون شمع كنده است گريبان مغاِك ماچون شمع كنده است گريبان مغاِك ماچون شمع كنده است گريبان مغاِك ما

         ما ما ما ماهد خشك كن عرِق شرمناِكهد خشك كن عرِق شرمناِكهد خشك كن عرِق شرمناِكهد خشك كن عرِق شرمناِكاي جاي جاي جاي ج
 

                                                 
  ) گردن ميناچشم ازکه تا صهباست نتوان برد (مصرع دوم :  ديوان الهور  ١٥
   ماهي و سماك جمع سمك–ع :  سمك  ١٦
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        بيدل ز درد عشق بسي خون گريستيبيدل ز درد عشق بسي خون گريستيبيدل ز درد عشق بسي خون گريستيبيدل ز درد عشق بسي خون گريستي
        تر كرد شرِم اشك تو داماِن پاِك ماتر كرد شرِم اشك تو داماِن پاِك ماتر كرد شرِم اشك تو داماِن پاِك ماتر كرد شرِم اشك تو داماِن پاِك ما

        اگر انديشه كند طرِز نگاِه او رااگر انديشه كند طرِز نگاِه او رااگر انديشه كند طرِز نگاِه او رااگر انديشه كند طرِز نگاِه او را
        ما هم از تاب و تِب عشق به خود مي باليمما هم از تاب و تِب عشق به خود مي باليمما هم از تاب و تِب عشق به خود مي باليمما هم از تاب و تِب عشق به خود مي باليم
        عرِض شوخي چه دهد نالة محروِم اثرعرِض شوخي چه دهد نالة محروِم اثرعرِض شوخي چه دهد نالة محروِم اثرعرِض شوخي چه دهد نالة محروِم اثر
        بسكه تنگ است فضاي چمن از نالة منبسكه تنگ است فضاي چمن از نالة منبسكه تنگ است فضاي چمن از نالة منبسكه تنگ است فضاي چمن از نالة من

         تسليم تسليم تسليم تسليمسرنوشتم نتوان خواند مگر درسرنوشتم نتوان خواند مگر درسرنوشتم نتوان خواند مگر درسرنوشتم نتوان خواند مگر در
        خاك گرديدم و از طعِن خسان وا رستمخاك گرديدم و از طعِن خسان وا رستمخاك گرديدم و از طعِن خسان وا رستمخاك گرديدم و از طعِن خسان وا رستم
        نبِض دل هم به طپش ناله طراِز نفَس استنبِض دل هم به طپش ناله طراِز نفَس استنبِض دل هم به طپش ناله طراِز نفَس استنبِض دل هم به طپش ناله طراِز نفَس است
        خال از نسبِت رخساِر تو رنگين تر شدخال از نسبِت رخساِر تو رنگين تر شدخال از نسبِت رخساِر تو رنگين تر شدخال از نسبِت رخساِر تو رنگين تر شد
        صافِي ديده و دل، مانع تمييز دوئيستصافِي ديده و دل، مانع تمييز دوئيستصافِي ديده و دل، مانع تمييز دوئيستصافِي ديده و دل، مانع تمييز دوئيست
        تا نظر مي كني از كسوِت رنگ آزاديمتا نظر مي كني از كسوِت رنگ آزاديمتا نظر مي كني از كسوِت رنگ آزاديمتا نظر مي كني از كسوِت رنگ آزاديم

 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

         آهو را آهو را آهو را آهو راهِهِهِِهجوِش حيرت مژه سازد نگجوِش حيرت مژه سازد نگجوِش حيرت مژه سازد نگجوِش حيرت مژه سازد نگ
        اااابر سِر آتش اگر هست دميدن مو ربر سِر آتش اگر هست دميدن مو ربر سِر آتش اگر هست دميدن مو ربر سِر آتش اگر هست دميدن مو ر
        تيِغ بي جوهِر ما كرد سفيد ابرو راتيِغ بي جوهِر ما كرد سفيد ابرو راتيِغ بي جوهِر ما كرد سفيد ابرو راتيِغ بي جوهِر ما كرد سفيد ابرو را
        بر زمين برگ گل از سايه نهد پهلو رابر زمين برگ گل از سايه نهد پهلو رابر زمين برگ گل از سايه نهد پهلو رابر زمين برگ گل از سايه نهد پهلو را
        توأم جبهة خود ساخته ام زانو راتوأم جبهة خود ساخته ام زانو راتوأم جبهة خود ساخته ام زانو راتوأم جبهة خود ساخته ام زانو را
        آخر انباشتم از خود دهِن بدگو راآخر انباشتم از خود دهِن بدگو راآخر انباشتم از خود دهِن بدگو راآخر انباشتم از خود دهِن بدگو را
        چنگ اگر شانه به ِمضراب زند گيسو راچنگ اگر شانه به ِمضراب زند گيسو راچنگ اگر شانه به ِمضراب زند گيسو راچنگ اگر شانه به ِمضراب زند گيسو را
        قُرب خورشيد به شب كرد مدد هندو راقُرب خورشيد به شب كرد مدد هندو راقُرب خورشيد به شب كرد مدد هندو راقُرب خورشيد به شب كرد مدد هندو را
        پشِت عينك به تفاوت نرساند رو راپشِت عينك به تفاوت نرساند رو راپشِت عينك به تفاوت نرساند رو راپشِت عينك به تفاوت نرساند رو را

        شاند بو راشاند بو راشاند بو راشاند بو رارِگ گل چند به زنجير نرِگ گل چند به زنجير نرِگ گل چند به زنجير نرِگ گل چند به زنجير ن
 

         تماشا كدة الفت نيست تماشا كدة الفت نيست تماشا كدة الفت نيست تماشا كدة الفت نيست،،،،بيدل اين عرصهبيدل اين عرصهبيدل اين عرصهبيدل اين عرصه
  سبز كرد است در و دشِت رِم آهو راسبز كرد است در و دشِت رِم آهو راسبز كرد است در و دشِت رِم آهو راسبز كرد است در و دشِت رِم آهو را
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