
��ت �� �                                                                                                                                                                                  � � ا � رد   

  
 

 
- ١ - 
"ا����رات �����ن"ا���� �ه�
 ا�������ن   

١٨, rue Rhin et Danube  - ٨٧٢٨٠  Limoges - France 
Tél/fax : ٥(٠) - ٣٣
٥٥
٣٥
٩٦
٠١ 

E-mail:cultureafghane@free.fr   - http//cultureafghane.free.fr 
 

        ���� دوم

        اگر به گلشن ز ناز گردد، قِد بلنِد تو جلوه فرمااگر به گلشن ز ناز گردد، قِد بلنِد تو جلوه فرمااگر به گلشن ز ناز گردد، قِد بلنِد تو جلوه فرمااگر به گلشن ز ناز گردد، قِد بلنِد تو جلوه فرما
        

        ز پيكر سرو، موِج خجلت شود نمايان، چو مي ز ميناز پيكر سرو، موِج خجلت شود نمايان، چو مي ز ميناز پيكر سرو، موِج خجلت شود نمايان، چو مي ز ميناز پيكر سرو، موِج خجلت شود نمايان، چو مي ز مينا
        

        ز چشِم مسِت تو گر بيابد قبول، كيفيـِّت نگاهيز چشِم مسِت تو گر بيابد قبول، كيفيـِّت نگاهيز چشِم مسِت تو گر بيابد قبول، كيفيـِّت نگاهيز چشِم مسِت تو گر بيابد قبول، كيفيـِّت نگاهي
        

        روي آئينه نقِش جوهر، چو موِج صهباروي آئينه نقِش جوهر، چو موِج صهباروي آئينه نقِش جوهر، چو موِج صهباروي آئينه نقِش جوهر، چو موِج صهباه ه ه ه طپد ز مستي بطپد ز مستي بطپد ز مستي بطپد ز مستي ب
        

        نخواند طفِل جنون مزاجم، خطي ز پست و بلنِد هستينخواند طفِل جنون مزاجم، خطي ز پست و بلنِد هستينخواند طفِل جنون مزاجم، خطي ز پست و بلنِد هستينخواند طفِل جنون مزاجم، خطي ز پست و بلنِد هستي
        

        وم فالتوِن ملِك دانش، اگر شناسم سر از كِف پاوم فالتوِن ملِك دانش، اگر شناسم سر از كِف پاوم فالتوِن ملِك دانش، اگر شناسم سر از كِف پاوم فالتوِن ملِك دانش، اگر شناسم سر از كِف پاشششش
        

        ز صفحه راِز اين دبستان، ز نسخه رنِگ اين گلستانز صفحه راِز اين دبستان، ز نسخه رنِگ اين گلستانز صفحه راِز اين دبستان، ز نسخه رنِگ اين گلستانز صفحه راِز اين دبستان، ز نسخه رنِگ اين گلستان
        

        نگشت دگر نمايان، مگر غباري به باِل عنقانگشت دگر نمايان، مگر غباري به باِل عنقانگشت دگر نمايان، مگر غباري به باِل عنقانگشت دگر نمايان، مگر غباري به باِل عنقا
        

        به هيچ صورت ز دوِر گردون، نصيب ما نيست سربلنديبه هيچ صورت ز دوِر گردون، نصيب ما نيست سربلنديبه هيچ صورت ز دوِر گردون، نصيب ما نيست سربلنديبه هيچ صورت ز دوِر گردون، نصيب ما نيست سربلندي
        

        ز بعِد مردن مگر نسيمي، غبار مارا برد به باالز بعِد مردن مگر نسيمي، غبار مارا برد به باالز بعِد مردن مگر نسيمي، غبار مارا برد به باالز بعِد مردن مگر نسيمي، غبار مارا برد به باال
        

        دي، نه صبح مارا گِل سفيديدي، نه صبح مارا گِل سفيديدي، نه صبح مارا گِل سفيديدي، نه صبح مارا گِل سفيدينه شام مارا سحر نوينه شام مارا سحر نوينه شام مارا سحر نوينه شام مارا سحر نوي
        

        چو حاصِل ماست نا اميدي، غبار دنيا به فرق عقباچو حاصِل ماست نا اميدي، غبار دنيا به فرق عقباچو حاصِل ماست نا اميدي، غبار دنيا به فرق عقباچو حاصِل ماست نا اميدي، غبار دنيا به فرق عقبا
        

        رميدي از ديده بي تأمل، گذشتي آخر به صد تغافلرميدي از ديده بي تأمل، گذشتي آخر به صد تغافلرميدي از ديده بي تأمل، گذشتي آخر به صد تغافلرميدي از ديده بي تأمل، گذشتي آخر به صد تغافل
        

        اگر نديدي طپيدِن دل، شنيدني داشت نالة مااگر نديدي طپيدِن دل، شنيدني داشت نالة مااگر نديدي طپيدِن دل، شنيدني داشت نالة مااگر نديدي طپيدِن دل، شنيدني داشت نالة ما
        

        ز دلها، رميد صبر و، گداخت طاقتز دلها، رميد صبر و، گداخت طاقتز دلها، رميد صبر و، گداخت طاقتز دلها، رميد صبر و، گداخت طاقت    به اولّين جلوه اتبه اولّين جلوه اتبه اولّين جلوه اتبه اولّين جلوه ات
        

        ن تماشان تماشان تماشان تماشاكجاست آئينه تا بگيرد، غباِر حيرت در ايكجاست آئينه تا بگيرد، غباِر حيرت در ايكجاست آئينه تا بگيرد، غباِر حيرت در ايكجاست آئينه تا بگيرد، غباِر حيرت در اي
        

        به دوِر پيمانة نگاهت، اگر زند الف، مي فروشيبه دوِر پيمانة نگاهت، اگر زند الف، مي فروشيبه دوِر پيمانة نگاهت، اگر زند الف، مي فروشيبه دوِر پيمانة نگاهت، اگر زند الف، مي فروشي
        

        نفَس به رنِگ كمند پيچد، ز موِج مي در گلوي مينانفَس به رنِگ كمند پيچد، ز موِج مي در گلوي مينانفَس به رنِگ كمند پيچد، ز موِج مي در گلوي مينانفَس به رنِگ كمند پيچد، ز موِج مي در گلوي مينا
        

        به بوي ريحاِن مشكبارت، به خويش پيچيده ام چو سنبلبه بوي ريحاِن مشكبارت، به خويش پيچيده ام چو سنبلبه بوي ريحاِن مشكبارت، به خويش پيچيده ام چو سنبلبه بوي ريحاِن مشكبارت، به خويش پيچيده ام چو سنبل
        

        ز هر رِگ برِگ گل ندارم، چو طايِر رنگ، رشته بر پاز هر رِگ برِگ گل ندارم، چو طايِر رنگ، رشته بر پاز هر رِگ برِگ گل ندارم، چو طايِر رنگ، رشته بر پاز هر رِگ برِگ گل ندارم، چو طايِر رنگ، رشته بر پا
        

         سر بر آرد، نياز هم پاي كم ندارد سر بر آرد، نياز هم پاي كم ندارد سر بر آرد، نياز هم پاي كم ندارد سر بر آرد، نياز هم پاي كم نداردبه هر كجا نازبه هر كجا نازبه هر كجا نازبه هر كجا ناز
        

        تو و ِخرامي و صد تغافل، من و نگاهي و صد تمنـّاتو و ِخرامي و صد تغافل، من و نگاهي و صد تمنـّاتو و ِخرامي و صد تغافل، من و نگاهي و صد تمنـّاتو و ِخرامي و صد تغافل، من و نگاهي و صد تمنـّا
        

        ز غنــچة او دمــــيد بــيدل، بهاِر خطِّ نظر فريــبيز غنــچة او دمــــيد بــيدل، بهاِر خطِّ نظر فريــبيز غنــچة او دمــــيد بــيدل، بهاِر خطِّ نظر فريــبيز غنــچة او دمــــيد بــيدل، بهاِر خطِّ نظر فريــبي
        �سن گشت آخر، رگ زمرد ز لعل پيداسن گشت آخر، رگ زمرد ز لعل پيداسن گشت آخر، رگ زمرد ز لعل پيداسن گشت آخر، رگ زمرد ز لعل پيداـُُــُـُبه معجز حبه معجز حبه معجز حبه معجز ح
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    اگر حيرت به اين رنگست دست و تيِغ قاتل رااگر حيرت به اين رنگست دست و تيِغ قاتل رااگر حيرت به اين رنگست دست و تيِغ قاتل رااگر حيرت به اين رنگست دست و تيِغ قاتل را
    به اين طوفان ندانم در تمنـّاي كه مي گريمبه اين طوفان ندانم در تمنـّاي كه مي گريمبه اين طوفان ندانم در تمنـّاي كه مي گريمبه اين طوفان ندانم در تمنـّاي كه مي گريم

م ِحرمانمم ِحرمانمم ِحرمانمم ِحرمانممپرس از شوخِي نشو و نماي تخمپرس از شوخِي نشو و نماي تخمپرس از شوخِي نشو و نماي تخمپرس از شوخِي نشو و نماي تخ     
    خيال جذْبة افتادگاِن دشِت سودايتخيال جذْبة افتادگاِن دشِت سودايتخيال جذْبة افتادگاِن دشِت سودايتخيال جذْبة افتادگاِن دشِت سودايت

لزارش تصور كنلزارش تصور كنلزارش تصور كنلزارش تصور كنز كلفت گر دلت شد غنچه، گز كلفت گر دلت شد غنچه، گز كلفت گر دلت شد غنچه، گز كلفت گر دلت شد غنچه، گ     
    لِب اهِل زبان نتوان به مهِر خامشي بستنلِب اهِل زبان نتوان به مهِر خامشي بستنلِب اهِل زبان نتوان به مهِر خامشي بستنلِب اهِل زبان نتوان به مهِر خامشي بستن
    عبارت محرمي بي حاصل از معني نمي باشدعبارت محرمي بي حاصل از معني نمي باشدعبارت محرمي بي حاصل از معني نمي باشدعبارت محرمي بي حاصل از معني نمي باشد
    دران محفل كه حاجت مي شود ِمضراِب بيتابيدران محفل كه حاجت مي شود ِمضراِب بيتابيدران محفل كه حاجت مي شود ِمضراِب بيتابيدران محفل كه حاجت مي شود ِمضراِب بيتابي
    كف خوني كه دارم تا چكيدن خاك مي گرددكف خوني كه دارم تا چكيدن خاك مي گرددكف خوني كه دارم تا چكيدن خاك مي گرددكف خوني كه دارم تا چكيدن خاك مي گردد

و شمع و؟ چه پروانه؟و شمع و؟ چه پروانه؟و شمع و؟ چه پروانه؟و شمع و؟ چه پروانه؟بساط نيستي گرم است كبساط نيستي گرم است كبساط نيستي گرم است كبساط نيستي گرم است ك     
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

        رِگ ياقوت مي گردد رواني خوِن بسمل رارِگ ياقوت مي گردد رواني خوِن بسمل رارِگ ياقوت مي گردد رواني خوِن بسمل رارِگ ياقوت مي گردد رواني خوِن بسمل را
        كه سيِل اشِك من در قعِر دريا راند ساحل راكه سيِل اشِك من در قعِر دريا راند ساحل راكه سيِل اشِك من در قعِر دريا راند ساحل راكه سيِل اشِك من در قعِر دريا راند ساحل را
        شراري داشتم پيش از دميدن سوخت حاصل راشراري داشتم پيش از دميدن سوخت حاصل راشراري داشتم پيش از دميدن سوخت حاصل راشراري داشتم پيش از دميدن سوخت حاصل را
        به رنِگ جاده دارد در كمنِد عجز منزل رابه رنِگ جاده دارد در كمنِد عجز منزل رابه رنِگ جاده دارد در كمنِد عجز منزل رابه رنِگ جاده دارد در كمنِد عجز منزل را
        كه خورسندي به آساني رساند كاِر مشكل راكه خورسندي به آساني رساند كاِر مشكل راكه خورسندي به آساني رساند كاِر مشكل راكه خورسندي به آساني رساند كاِر مشكل را

        لة دل رالة دل رالة دل رالة دل راقلم از سرمه خوردن كم نسازد ناقلم از سرمه خوردن كم نسازد ناقلم از سرمه خوردن كم نسازد ناقلم از سرمه خوردن كم نسازد نا
        به ليلي چشم وا كن گر تواني ديد محمل رابه ليلي چشم وا كن گر تواني ديد محمل رابه ليلي چشم وا كن گر تواني ديد محمل رابه ليلي چشم وا كن گر تواني ديد محمل را
        نوا ها در شكسِت رنِگ استغناست سايل رانوا ها در شكسِت رنِگ استغناست سايل رانوا ها در شكسِت رنِگ استغناست سايل رانوا ها در شكسِت رنِگ استغناست سايل را
        چه سان گيرم به اين بي مايگي داماِن قاتل راچه سان گيرم به اين بي مايگي داماِن قاتل راچه سان گيرم به اين بي مايگي داماِن قاتل راچه سان گيرم به اين بي مايگي داماِن قاتل را
        كف خاكستري در خود فرو برده است محفل راكف خاكستري در خود فرو برده است محفل راكف خاكستري در خود فرو برده است محفل راكف خاكستري در خود فرو برده است محفل را

 

         بيدل بيدل بيدل بيدل،،،،به بي آرامي است آسايِش ذوِق طلببه بي آرامي است آسايِش ذوِق طلببه بي آرامي است آسايِش ذوِق طلببه بي آرامي است آسايِش ذوِق طلب
        خوش آن ره رو كه خاِر پاي خود فهميد منزل راخوش آن ره رو كه خاِر پاي خود فهميد منزل راخوش آن ره رو كه خاِر پاي خود فهميد منزل راخوش آن ره رو كه خاِر پاي خود فهميد منزل را

        دِر تسليم زن، راِه طلب مكشادِر تسليم زن، راِه طلب مكشادِر تسليم زن، راِه طلب مكشادِر تسليم زن، راِه طلب مكشا! ! ! ! رديرديرديردياگر ماگر ماگر ماگر م
        ١١١١خِم شمشيِر جرئت، صرِف ايجاِد تواضع كنخِم شمشيِر جرئت، صرِف ايجاِد تواضع كنخِم شمشيِر جرئت، صرِف ايجاِد تواضع كنخِم شمشيِر جرئت، صرِف ايجاِد تواضع كن
        خريداران همه سنگ اند معني هاي نازك راخريداران همه سنگ اند معني هاي نازك راخريداران همه سنگ اند معني هاي نازك راخريداران همه سنگ اند معني هاي نازك را
            ز ِعلِم عزت و خواري به مجهولي قناعت كنز ِعلِم عزت و خواري به مجهولي قناعت كنز ِعلِم عزت و خواري به مجهولي قناعت كنز ِعلِم عزت و خواري به مجهولي قناعت كن
        به ننِگ انفعالت رغبِت دنيا نمي ارزدبه ننِگ انفعالت رغبِت دنيا نمي ارزدبه ننِگ انفعالت رغبِت دنيا نمي ارزدبه ننِگ انفعالت رغبِت دنيا نمي ارزد
        عدم گفتن كفايت مي كند تا آدم و حوّاعدم گفتن كفايت مي كند تا آدم و حوّاعدم گفتن كفايت مي كند تا آدم و حوّاعدم گفتن كفايت مي كند تا آدم و حوّا

        لل داردلل داردلل داردلل داردبناي سركشي چون اشك، سر تا پا خبناي سركشي چون اشك، سر تا پا خبناي سركشي چون اشك، سر تا پا خبناي سركشي چون اشك، سر تا پا خ
        ستم مي پرورد آغوِش گل از خار پروردنستم مي پرورد آغوِش گل از خار پروردنستم مي پرورد آغوِش گل از خار پروردنستم مي پرورد آغوِش گل از خار پروردن
        حضوِر نورت از دقت نگاهي ننگ مي داردحضوِر نورت از دقت نگاهي ننگ مي داردحضوِر نورت از دقت نگاهي ننگ مي داردحضوِر نورت از دقت نگاهي ننگ مي دارد

 

        
        
        
        
        
        
        
        
 

        ز هر مو احتياجت گر كند فرياد، لب مكشاز هر مو احتياجت گر كند فرياد، لب مكشاز هر مو احتياجت گر كند فرياد، لب مكشاز هر مو احتياجت گر كند فرياد، لب مكشا
        به اين ناخن همان جز عقدة چيِن غضب مكشابه اين ناخن همان جز عقدة چيِن غضب مكشابه اين ناخن همان جز عقدة چيِن غضب مكشابه اين ناخن همان جز عقدة چيِن غضب مكشا
        زيان خواهي كشيد، اجناِس بازاِر حلب مكشازيان خواهي كشيد، اجناِس بازاِر حلب مكشازيان خواهي كشيد، اجناِس بازاِر حلب مكشازيان خواهي كشيد، اجناِس بازاِر حلب مكشا
        تسلّي بر نمي آيد معماِي سبب مكشاتسلّي بر نمي آيد معماِي سبب مكشاتسلّي بر نمي آيد معماِي سبب مكشاتسلّي بر نمي آيد معماِي سبب مكشا

         بر فسوِن اين جلب مكشا بر فسوِن اين جلب مكشا بر فسوِن اين جلب مكشا بر فسوِن اين جلب مكشا بنِد قبايت بنِد قبايت بنِد قبايت بنِد قبايتهِهِهِِهزززز
         طوماِر نسب مكشا طوماِر نسب مكشا طوماِر نسب مكشا طوماِر نسب مكشا،،،،دگر اي هرزه درِس وهمدگر اي هرزه درِس وهمدگر اي هرزه درِس وهمدگر اي هرزه درِس وهم

        عالِج سيِل آفت كن، سِر بنِد ادب مكشاعالِج سيِل آفت كن، سِر بنِد ادب مكشاعالِج سيِل آفت كن، سِر بنِد ادب مكشاعالِج سيِل آفت كن، سِر بنِد ادب مكشا
         مكشا مكشا مكشا مكشا٢٢٢٢زباني را كزو كاِر درود آيد به سبزباني را كزو كاِر درود آيد به سبزباني را كزو كاِر درود آيد به سبزباني را كزو كاِر درود آيد به سب

        به رنِگ چشِم خفـّاش اين گره جز پيش شب مكشابه رنِگ چشِم خفـّاش اين گره جز پيش شب مكشابه رنِگ چشِم خفـّاش اين گره جز پيش شب مكشابه رنِگ چشِم خفـّاش اين گره جز پيش شب مكشا
 

        سبك روحي نيايد راست، با وهِم جسد بيدلسبك روحي نيايد راست، با وهِم جسد بيدلسبك روحي نيايد راست، با وهِم جسد بيدلسبك روحي نيايد راست، با وهِم جسد بيدل
        ب مكشاب مكشاب مكشاب مكشاطلسِم بيضه تا نشكسته اي، باِل طرطلسِم بيضه تا نشكسته اي، باِل طرطلسِم بيضه تا نشكسته اي، باِل طرطلسِم بيضه تا نشكسته اي، باِل طر

        پارة تمكيِن رم وحشي نگاهان راپارة تمكيِن رم وحشي نگاهان راپارة تمكيِن رم وحشي نگاهان راپارة تمكيِن رم وحشي نگاهان را! ! ! ! الهيالهيالهيالهي
        به محشر گر چنين باشد هجوِم حيرِت قاتلبه محشر گر چنين باشد هجوِم حيرِت قاتلبه محشر گر چنين باشد هجوِم حيرِت قاتلبه محشر گر چنين باشد هجوِم حيرِت قاتل
        چه امكانست خاِك ما نظرگاِه بتان گرددچه امكانست خاِك ما نظرگاِه بتان گرددچه امكانست خاِك ما نظرگاِه بتان گرددچه امكانست خاِك ما نظرگاِه بتان گردد
        رعونت مشكل است از مزرع ما سر برون آردرعونت مشكل است از مزرع ما سر برون آردرعونت مشكل است از مزرع ما سر برون آردرعونت مشكل است از مزرع ما سر برون آرد
        گواهي چون خموشي نيست بر معمورة دلهاگواهي چون خموشي نيست بر معمورة دلهاگواهي چون خموشي نيست بر معمورة دلهاگواهي چون خموشي نيست بر معمورة دلها
        ز شوخيهاي جرم خويش ميترسم كه در محشرز شوخيهاي جرم خويش ميترسم كه در محشرز شوخيهاي جرم خويش ميترسم كه در محشرز شوخيهاي جرم خويش ميترسم كه در محشر

        
        
        
        
        
        

        به قدِر آرزوي ما شكستي كج كالهان رابه قدِر آرزوي ما شكستي كج كالهان رابه قدِر آرزوي ما شكستي كج كالهان رابه قدِر آرزوي ما شكستي كج كالهان را
        چو مژگان بر قفا يابند دسِت داد خواهان راچو مژگان بر قفا يابند دسِت داد خواهان راچو مژگان بر قفا يابند دسِت داد خواهان راچو مژگان بر قفا يابند دسِت داد خواهان را
        فريِب سرمه نتوان داد اين مژگان سياهان رافريِب سرمه نتوان داد اين مژگان سياهان رافريِب سرمه نتوان داد اين مژگان سياهان رافريِب سرمه نتوان داد اين مژگان سياهان را

        پامالي بود باليدنْ اين عاجز گياهان راپامالي بود باليدنْ اين عاجز گياهان راپامالي بود باليدنْ اين عاجز گياهان راپامالي بود باليدنْ اين عاجز گياهان راكه كه كه كه 
        سواِد دلكشاي سرمه بس باشد صفاهان راسواِد دلكشاي سرمه بس باشد صفاهان راسواِد دلكشاي سرمه بس باشد صفاهان راسواِد دلكشاي سرمه بس باشد صفاهان را
        شكسِت دل به حرف آرد زبان بيگناهان راشكسِت دل به حرف آرد زبان بيگناهان راشكسِت دل به حرف آرد زبان بيگناهان راشكسِت دل به حرف آرد زبان بيگناهان را

                                                 
ازينرو مردمان شجاع هميشه حليم بوده و اشخاص .  در علم اخالق حلم و شجاعت در يك مبحث آمده و از يك فاميل ذكر شده است ١

 و حلم ازيك خاندان اند شمشير نيز بايد در ازينرو بيدل ميخواهد بگويد كه چون شجاعت. بزدل هميشه دستخوش فوران غضب شده اند
  ٣٠٤ص / نقد بيدل/ عالمه سلجوقي.  بكار افتدراه شجاعت و حلم علي السويه

  دشنام دادن، لعن و نفرين كردن) مص ع: ( سب ٢
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         و آسمان بر هم و آسمان بر هم و آسمان بر هم و آسمان بر همتوان زد بي تأمل صد زمينتوان زد بي تأمل صد زمينتوان زد بي تأمل صد زمينتوان زد بي تأمل صد زمين
        نشانها نقش بر آبست در معمورة امكاننشانها نقش بر آبست در معمورة امكاننشانها نقش بر آبست در معمورة امكاننشانها نقش بر آبست در معمورة امكان
        درين گلشن كه يكسر رنگ تكليِف هوس دارددرين گلشن كه يكسر رنگ تكليِف هوس دارددرين گلشن كه يكسر رنگ تكليِف هوس دارددرين گلشن كه يكسر رنگ تكليِف هوس دارد
د دصدائي از دراِي كارواِن عجز مي آي دصدائي از دراِي كارواِن عجز مي آي دصدائي از دراِي كارواِن عجز مي آي         ٣٣٣٣صدائي از دراِي كارواِن عجز مي آي

 

        
        
        
 

        كِف افسوس اگر باشد ندامت دستگاهان راكِف افسوس اگر باشد ندامت دستگاهان راكِف افسوس اگر باشد ندامت دستگاهان راكِف افسوس اگر باشد ندامت دستگاهان را
        نگين بيهوده در زنجير دارد ناِم شاهان رانگين بيهوده در زنجير دارد ناِم شاهان رانگين بيهوده در زنجير دارد ناِم شاهان رانگين بيهوده در زنجير دارد ناِم شاهان را
        مژّه برداشتن كوهيست استغنا نگاهان رامژّه برداشتن كوهيست استغنا نگاهان رامژّه برداشتن كوهيست استغنا نگاهان رامژّه برداشتن كوهيست استغنا نگاهان را

        ده راهان راده راهان راده راهان راده راهان راكه حيرت هم به راهي مي برد گم كركه حيرت هم به راهي مي برد گم كركه حيرت هم به راهي مي برد گم كركه حيرت هم به راهي مي برد گم كر
 

        مزاِج فقِر ما با گرم و سرد الفت نمي گيردمزاِج فقِر ما با گرم و سرد الفت نمي گيردمزاِج فقِر ما با گرم و سرد الفت نمي گيردمزاِج فقِر ما با گرم و سرد الفت نمي گيرد
        هوائي نيست بيدل سر زميِن بي كالهان راهوائي نيست بيدل سر زميِن بي كالهان راهوائي نيست بيدل سر زميِن بي كالهان راهوائي نيست بيدل سر زميِن بي كالهان را

        اي آِب رخ از خاِك درت ديدة تر رااي آِب رخ از خاِك درت ديدة تر رااي آِب رخ از خاِك درت ديدة تر رااي آِب رخ از خاِك درت ديدة تر را
         شوقم شوقم شوقم شوقمهِهِهِِهتا گشت خياِل تو دليل رتا گشت خياِل تو دليل رتا گشت خياِل تو دليل رتا گشت خياِل تو دليل ر

        شد جوِش خطت پردة اسراِر تبسـّمشد جوِش خطت پردة اسراِر تبسـّمشد جوِش خطت پردة اسراِر تبسـّمشد جوِش خطت پردة اسراِر تبسـّم
        رسواي جهان كرد مرا شوخِي حسنترسواي جهان كرد مرا شوخِي حسنترسواي جهان كرد مرا شوخِي حسنترسواي جهان كرد مرا شوخِي حسنت
        تاكي مژه ام از نِم اشكي كه نداردتاكي مژه ام از نِم اشكي كه نداردتاكي مژه ام از نِم اشكي كه نداردتاكي مژه ام از نِم اشكي كه ندارد

        ِع ضعيفان ز حوادث المي نيستِع ضعيفان ز حوادث المي نيستِع ضعيفان ز حوادث المي نيستِع ضعيفان ز حوادث المي نيستبر طببر طببر طببر طب
        دانا نبود از هنِر خويش برومنددانا نبود از هنِر خويش برومنددانا نبود از هنِر خويش برومنددانا نبود از هنِر خويش برومند
        آئينه به آرايش جوهر چه نمايدآئينه به آرايش جوهر چه نمايدآئينه به آرايش جوهر چه نمايدآئينه به آرايش جوهر چه نمايد
        زنهار به جمعيـّت دل غـّره مباشيدزنهار به جمعيـّت دل غـّره مباشيدزنهار به جمعيـّت دل غـّره مباشيدزنهار به جمعيـّت دل غـّره مباشيد
        اي بيخبر از فيِض اثر هاي ندامتاي بيخبر از فيِض اثر هاي ندامتاي بيخبر از فيِض اثر هاي ندامتاي بيخبر از فيِض اثر هاي ندامت
        از كيسه بريهاي مكافات بينديشاز كيسه بريهاي مكافات بينديشاز كيسه بريهاي مكافات بينديشاز كيسه بريهاي مكافات بينديش

 

        سرمايه ز خون گرمِي داِغ تو جگر راسرمايه ز خون گرمِي داِغ تو جگر راسرمايه ز خون گرمِي داِغ تو جگر راسرمايه ز خون گرمِي داِغ تو جگر را 
        جوشيدِن اشك آبله پا كرد نظر راجوشيدِن اشك آبله پا كرد نظر راجوشيدِن اشك آبله پا كرد نظر راجوشيدِن اشك آبله پا كرد نظر را

        هجوِم مگس اين تنگ نظر راهجوِم مگس اين تنگ نظر راهجوِم مگس اين تنگ نظر راهجوِم مگس اين تنگ نظر راپوشيد پوشيد پوشيد پوشيد 
        جز پرده دري جوِش گلي نيست سحر راجز پرده دري جوِش گلي نيست سحر راجز پرده دري جوِش گلي نيست سحر راجز پرده دري جوِش گلي نيست سحر را
        بر خاِك درت عرضه دهد حاِل جگر رابر خاِك درت عرضه دهد حاِل جگر رابر خاِك درت عرضه دهد حاِل جگر رابر خاِك درت عرضه دهد حاِل جگر را
        خاشاك كند كشتِي خود  موِج خطر راخاشاك كند كشتِي خود  موِج خطر راخاشاك كند كشتِي خود  موِج خطر راخاشاك كند كشتِي خود  موِج خطر را
        از ميوة خود بهره محال است شجر رااز ميوة خود بهره محال است شجر رااز ميوة خود بهره محال است شجر رااز ميوة خود بهره محال است شجر را
        شوخي عرِق جبهة ما كرد هنر راشوخي عرِق جبهة ما كرد هنر راشوخي عرِق جبهة ما كرد هنر راشوخي عرِق جبهة ما كرد هنر را
        آسودگي از بحر جدا كرد گهر راآسودگي از بحر جدا كرد گهر راآسودگي از بحر جدا كرد گهر راآسودگي از بحر جدا كرد گهر را

        ه دامِن تر راه دامِن تر راه دامِن تر راه دامِن تر راترسم نِفشاري به مژترسم نِفشاري به مژترسم نِفشاري به مژترسم نِفشاري به مژ
        ِگره چند كني خردة زر راِگره چند كني خردة زر راِگره چند كني خردة زر راِگره چند كني خردة زر رااي غنچه اي غنچه اي غنچه اي غنچه 

 

        بيدل چه بالئي كه ز طوفاِن خـروشتبيدل چه بالئي كه ز طوفاِن خـروشتبيدل چه بالئي كه ز طوفاِن خـروشتبيدل چه بالئي كه ز طوفاِن خـروشت
ثر را ا ن يافت  توا ن ِه طلب پي  را ثر رادر  ن يافت ا توا ن ِه طلب پي  را ثر رادر  ن يافت ا توا ن ِه طلب پي  را ثر رادر  ن يافت ا توا ن ِه طلب پي  را         در 

        اي آرزوي ِمهر تو سيالِب كينه هااي آرزوي ِمهر تو سيالِب كينه هااي آرزوي ِمهر تو سيالِب كينه هااي آرزوي ِمهر تو سيالِب كينه ها
        مالح قدرِت تو ز عكِس تجليـّاتمالح قدرِت تو ز عكِس تجليـّاتمالح قدرِت تو ز عكِس تجليـّاتمالح قدرِت تو ز عكِس تجليـّات
        آتش پرسِت شعلة انديشه ات جگرآتش پرسِت شعلة انديشه ات جگرآتش پرسِت شعلة انديشه ات جگرآتش پرسِت شعلة انديشه ات جگر
        از حيرِت صفاي تو خونيست منجمداز حيرِت صفاي تو خونيست منجمداز حيرِت صفاي تو خونيست منجمداز حيرِت صفاي تو خونيست منجمد
        در كارگاِه حكِم تو بهِر گداِز سنگدر كارگاِه حكِم تو بهِر گداِز سنگدر كارگاِه حكِم تو بهِر گداِز سنگدر كارگاِه حكِم تو بهِر گداِز سنگ

        ِمهِر عشق كند ذره پروريِمهِر عشق كند ذره پروريِمهِر عشق كند ذره پروريِمهِر عشق كند ذره پروريآنجا كه آنجا كه آنجا كه آنجا كه 

        بر هم زِن كدورِت سنگ، آبگينه هابر هم زِن كدورِت سنگ، آبگينه هابر هم زِن كدورِت سنگ، آبگينه هابر هم زِن كدورِت سنگ، آبگينه ها 
        راند به بحِر آئينة دل سفينه هاراند به بحِر آئينة دل سفينه هاراند به بحِر آئينة دل سفينه هاراند به بحِر آئينة دل سفينه ها
        آئينه داِر داِغ هواي تو سينه هاآئينه داِر داِغ هواي تو سينه هاآئينه داِر داِغ هواي تو سينه هاآئينه داِر داِغ هواي تو سينه ها
        اشِك رواِن سطر به چشم سفينه هااشِك رواِن سطر به چشم سفينه هااشِك رواِن سطر به چشم سفينه هااشِك رواِن سطر به چشم سفينه ها
        آتش بيرون دهد نفس آبگينه هاآتش بيرون دهد نفس آبگينه هاآتش بيرون دهد نفس آبگينه هاآتش بيرون دهد نفس آبگينه ها
        جوشد گل شرافت ذات از كمينه هاجوشد گل شرافت ذات از كمينه هاجوشد گل شرافت ذات از كمينه هاجوشد گل شرافت ذات از كمينه ها

                                                                                                                          
اين فالن شخص و يا فالن چيز است، و يا بعضي مفاهيم را توسط حدود منطقي آن :  ميشود بعضي اشيا را با اشاره معرفي كرد و گفت  ٣

حدي است كه انسان را از باقي اجسام بي جان جدا ميكند و باز » زنده« ه ، كلم»انسان زنده گويا ست« مثالً . محدود و مشخص نمود
ولي جمال . حد ديگري است كه او را از باقي جانوران عليحده مينمايد و اين دو حدي است ماهيت انسان را معين ميسازد» گويا« كلمهء 

بلكه در حقيقت نبايد بطلب . چ چيزي ازين ها دريافت نموداورا نمي توان بهي. برين و حقيقت مطلق نه مشاراليه ميشود و نه حدي دارد
دريافت او شد زيرا او خيلي ها و بلكه بدرجه فوق العاده و فوق تصور واضح است و از شدت وضوح است چشم حس و چشم هوش و 

بدون عجز ديگري كاري و عقل اينجا . پس تفحص و تحدق در آن كاري را نميگشايد. چشم عقل و منطق نمي تواند به آن نظر بدوزد
گويا عجز ادراك عقل . و حينيكه عقل به نارسايي خود مستشعر شد طبيعي است كه مات و مبهوت ميماند كه اين را حيرت ميگويند. ندارد

بعضي ها حرباء . و در عين حال نيايش نيز هست. از فهم كنه حقيقت وجود مطلق، در حقيقت ادراك عقل است ازآن وجود قدسي
را آفتاب پرست ميخوانند و حربا در مقابل جالل و جمال خورشيد بحيرت ميشود،  وحيرت پرستش است بمقابل جال و جمال ) نبوقلمو(

عالمه . (روشن ترين و قدسي ترين حقايقبلكه روشنترين راهي است بسوي . پس حيرت نيز راهي است بسوي معرفت. برين
  )٢٢٥ص / نقد بيدل/ سلجوقي
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        ����تا پايه اي ز قصِر محبت نشان دهيمتا پايه اي ز قصِر محبت نشان دهيمتا پايه اي ز قصِر محبت نشان دهيمتا پايه اي ز قصِر محبت نشان دهيم
 

        اِك دل به فلك برد زينه هااِك دل به فلك برد زينه هااِك دل به فلك برد زينه هااِك دل به فلك برد زينه هاچون صبح چچون صبح چچون صبح چچون صبح چ
 

        بيدل به خاكسارِي خود ناز ميكندبيدل به خاكسارِي خود ناز ميكندبيدل به خاكسارِي خود ناز ميكندبيدل به خاكسارِي خود ناز ميكند
        اي در غباِر دل ز خيالت دفينه هااي در غباِر دل ز خيالت دفينه هااي در غباِر دل ز خيالت دفينه هااي در غباِر دل ز خيالت دفينه ها

        اي آئينة حسِن تمنـّاِي تو جانهااي آئينة حسِن تمنـّاِي تو جانهااي آئينة حسِن تمنـّاِي تو جانهااي آئينة حسِن تمنـّاِي تو جانها
        ٤٤٤٤بي زمزمة حمِد تو قانون سخن رابي زمزمة حمِد تو قانون سخن رابي زمزمة حمِد تو قانون سخن رابي زمزمة حمِد تو قانون سخن را
        ٥٥٥٥از حسرِت گلزاِر تماشاي تو آبستاز حسرِت گلزاِر تماشاي تو آبستاز حسرِت گلزاِر تماشاي تو آبستاز حسرِت گلزاِر تماشاي تو آبست
        ٦٦٦٦بيتاِب وصالست دل امـّا چه توان كردبيتاِب وصالست دل امـّا چه توان كردبيتاِب وصالست دل امـّا چه توان كردبيتاِب وصالست دل امـّا چه توان كرد

        تتتت حسِن كمال حسِن كمال حسِن كمال حسِن كمالآنجا كه بود جلوه گِهآنجا كه بود جلوه گِهآنجا كه بود جلوه گِهآنجا كه بود جلوه گِه
        از مرحمِت عام تو در كوي اجابتاز مرحمِت عام تو در كوي اجابتاز مرحمِت عام تو در كوي اجابتاز مرحمِت عام تو در كوي اجابت
        از قوّت تائيد تو تحريك نسيمياز قوّت تائيد تو تحريك نسيمياز قوّت تائيد تو تحريك نسيمياز قوّت تائيد تو تحريك نسيمي
        در چارسوي دهر گذر كرد خيالتدر چارسوي دهر گذر كرد خيالتدر چارسوي دهر گذر كرد خيالتدر چارسوي دهر گذر كرد خيالت
        در پردة دل غير خيالت نتوان يافتدر پردة دل غير خيالت نتوان يافتدر پردة دل غير خيالت نتوان يافتدر پردة دل غير خيالت نتوان يافت

 

        اوراق گلِْستاِن ثناِي تو زبانهااوراق گلِْستاِن ثناِي تو زبانهااوراق گلِْستاِن ثناِي تو زبانهااوراق گلِْستاِن ثناِي تو زبانها 
        افسرده چو خوِن رِگ تار است بيانهاافسرده چو خوِن رِگ تار است بيانهاافسرده چو خوِن رِگ تار است بيانهاافسرده چو خوِن رِگ تار است بيانها
        چون شبنِم گل آئينه در آينه دانهاچون شبنِم گل آئينه در آينه دانهاچون شبنِم گل آئينه در آينه دانهاچون شبنِم گل آئينه در آينه دانها

         رشتة جانها رشتة جانها رشتة جانها رشتة جانهاجسم است به راهت گرِهجسم است به راهت گرِهجسم است به راهت گرِهجسم است به راهت گرِه
        ون آئينه محو است يقينها و گمانهاون آئينه محو است يقينها و گمانهاون آئينه محو است يقينها و گمانهاون آئينه محو است يقينها و گمانهاچچچچ

        گم گشته اثر ها به تگ و پوي فغانهاگم گشته اثر ها به تگ و پوي فغانهاگم گشته اثر ها به تگ و پوي فغانهاگم گشته اثر ها به تگ و پوي فغانها
        بر بحر كشد از شكِن موج كمانهابر بحر كشد از شكِن موج كمانهابر بحر كشد از شكِن موج كمانهابر بحر كشد از شكِن موج كمانها
        لبريز شد از حيرِت آئينه دكانهالبريز شد از حيرِت آئينه دكانهالبريز شد از حيرِت آئينه دكانهالبريز شد از حيرِت آئينه دكانها
        جوالنكدة پرتِو ماه اند كتانهاجوالنكدة پرتِو ماه اند كتانهاجوالنكدة پرتِو ماه اند كتانهاجوالنكدة پرتِو ماه اند كتانها

 

        در ديدة بيدل نبود يك دِل پرخوندر ديدة بيدل نبود يك دِل پرخوندر ديدة بيدل نبود يك دِل پرخوندر ديدة بيدل نبود يك دِل پرخون
        بي داِغ هواي تو درين الله ستانهابي داِغ هواي تو درين الله ستانهابي داِغ هواي تو درين الله ستانهابي داِغ هواي تو درين الله ستانها

        اي به زلفت جوهِر آئينة دل تاب هااي به زلفت جوهِر آئينة دل تاب هااي به زلفت جوهِر آئينة دل تاب هااي به زلفت جوهِر آئينة دل تاب ها
         نيرنِگ خِم ابروي كيست نيرنِگ خِم ابروي كيست نيرنِگ خِم ابروي كيست نيرنِگ خِم ابروي كيست،،،،اينقدر تعظيماينقدر تعظيماينقدر تعظيماينقدر تعظيم

        ٧٧٧٧ساغِر سرگشتگي را نيست بيِم احتسابساغِر سرگشتگي را نيست بيِم احتسابساغِر سرگشتگي را نيست بيِم احتسابساغِر سرگشتگي را نيست بيِم احتساب
        ٨٨٨٨نيست آشوِب حوادث بر بناِي رنِگ عجزنيست آشوِب حوادث بر بناِي رنِگ عجزنيست آشوِب حوادث بر بناِي رنِگ عجزنيست آشوِب حوادث بر بناِي رنِگ عجز
        گر زبان در كام باشد راِز دل بي پرده نيستگر زبان در كام باشد راِز دل بي پرده نيستگر زبان در كام باشد راِز دل بي پرده نيستگر زبان در كام باشد راِز دل بي پرده نيست
        سخت دشوار است ترِك صحبِت روشندالنسخت دشوار است ترِك صحبِت روشندالنسخت دشوار است ترِك صحبِت روشندالنسخت دشوار است ترِك صحبِت روشندالن
        بستِن چشمم شِبستاِن خياِل ديگر استبستِن چشمم شِبستاِن خياِل ديگر استبستِن چشمم شِبستاِن خياِل ديگر استبستِن چشمم شِبستاِن خياِل ديگر است

        چون مژه دل بستة چشِم سياهت خواب هاچون مژه دل بستة چشِم سياهت خواب هاچون مژه دل بستة چشِم سياهت خواب هاچون مژه دل بستة چشِم سياهت خواب ها 
        حيرت است از قبله رو گرداندِن محراب هاحيرت است از قبله رو گرداندِن محراب هاحيرت است از قبله رو گرداندِن محراب هاحيرت است از قبله رو گرداندِن محراب ها
        بي خلل باشد ز گردون گردِش گرداب هابي خلل باشد ز گردون گردِش گرداب هابي خلل باشد ز گردون گردِش گرداب هابي خلل باشد ز گردون گردِش گرداب ها
        سايه را بيجا نسازد قوِّت سيالب هاسايه را بيجا نسازد قوِّت سيالب هاسايه را بيجا نسازد قوِّت سيالب هاسايه را بيجا نسازد قوِّت سيالب ها

         اين مضراب ها اين مضراب ها اين مضراب ها اين مضراب ها٩٩٩٩ا مينالد از ِابراِما مينالد از ِابراِما مينالد از ِابراِما مينالد از ِابراِمساِز مساِز مساِز مساِز م
        موج با آن جهد نتواند گذشت از آب هاموج با آن جهد نتواند گذشت از آب هاموج با آن جهد نتواند گذشت از آب هاموج با آن جهد نتواند گذشت از آب ها
        از چراِغ كشته سامان كرده ام مهتاب هااز چراِغ كشته سامان كرده ام مهتاب هااز چراِغ كشته سامان كرده ام مهتاب هااز چراِغ كشته سامان كرده ام مهتاب ها

                                                                                                                          
  )تا پاية ز قصر محبت نشان دهيم: (  شده در چاپ كابل نوشته �
  ) تارست بيانهاافسردگي چون رگ* جهانرابي زمزمة حمدتو قانون : (١٣٠٣ الهور  ٤
  ) تو آبستتمناياز حسرت گلزار : (١٣٠٣الهور   ٥
  ) براهت گره رشتة جانهاچشمست... * دِل ما ... : (١٣٠٣ الهور  ٦
گمان كردن، آزمودن اكتفا كردن، نهي كردن از آنچه كه در //  شمار كردن به شمار آوردن،حساب كردن، شمردن ،) مص ع: ( احتساب  ٧

  .شرع ممنوع باشد
نيست و بلكه تصوف اصالً ازان بميان آمده است ) بدبين( صوفي منفي و متشايم . طوريكه فنا نزد او بقا ست.  عجز نزد صوفي قوت است ٨

صوقي قطره ضعيف خود را در درياي بيكران حق غرق ميكند و خودرا به آن وسيله . يام كندكه برخالف اين چيز ها و برخالف رهبنت ق
صوفي خود را سايه ميداند ولي سايه آفتاب و طبيعي است كه سايه مظهر و بلكه يكي از الوان . درياي بيكران ميسازد و باقي مي شمارد

 سايه اثري نمي گذارد، زيرا سايه سجاف رداي عظمت آفتاب است و چرا سيالب به. بيرق جالل و جمال است كه آفتاب بر دوش دارد
  ٢٨٠ص / نقد بيدل/ عالمه سلجوقي.  سيالبي كه ميتواند گريبان كوه را بدرد دستش بدامان آن سايه نمي رسد

  استوار كردن ، اصرار كردن، به ستوه آوردن، پافشاري كردن در امري) مص ع: (ابرام :   ٩
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        تتتتگر نفس زير و زبر گرديده باشد دل دل اسگر نفس زير و زبر گرديده باشد دل دل اسگر نفس زير و زبر گرديده باشد دل دل اسگر نفس زير و زبر گرديده باشد دل دل اس
        زلِف اورا اختياري نيست در تسخيِر دلزلِف اورا اختياري نيست در تسخيِر دلزلِف اورا اختياري نيست در تسخيِر دلزلِف اورا اختياري نيست در تسخيِر دل
        كج سرشتانرا كشاكش دستگاِه آبروستكج سرشتانرا كشاكش دستگاِه آبروستكج سرشتانرا كشاكش دستگاِه آبروستكج سرشتانرا كشاكش دستگاِه آبروست
        فرِش مخمل همبساط بورياِي فقر نيستفرِش مخمل همبساط بورياِي فقر نيستفرِش مخمل همبساط بورياِي فقر نيستفرِش مخمل همبساط بورياِي فقر نيست

 

        تهمِت خط بر ندارد نقطه از اعراب هاتهمِت خط بر ندارد نقطه از اعراب هاتهمِت خط بر ندارد نقطه از اعراب هاتهمِت خط بر ندارد نقطه از اعراب ها
        خود بخود اين رشته مي گيرد گره از تاب هاخود بخود اين رشته مي گيرد گره از تاب هاخود بخود اين رشته مي گيرد گره از تاب هاخود بخود اين رشته مي گيرد گره از تاب ها
        موج در بحِر كمان مي خيزد از قالب هاموج در بحِر كمان مي خيزد از قالب هاموج در بحِر كمان مي خيزد از قالب هاموج در بحِر كمان مي خيزد از قالب ها
        چون صِف مژگان كشايد محو گردد خواب هاچون صِف مژگان كشايد محو گردد خواب هاچون صِف مژگان كشايد محو گردد خواب هاچون صِف مژگان كشايد محو گردد خواب ها

 

        بيدل از ما نيستي هم خجلِت هستي نبردبيدل از ما نيستي هم خجلِت هستي نبردبيدل از ما نيستي هم خجلِت هستي نبردبيدل از ما نيستي هم خجلِت هستي نبرد
        بر نمي دارد هوا گشتن تري از آب هابر نمي دارد هوا گشتن تري از آب هابر نمي دارد هوا گشتن تري از آب هابر نمي دارد هوا گشتن تري از آب ها

        بس كن كز خجالت بار هابس كن كز خجالت بار هابس كن كز خجالت بار هابس كن كز خجالت بار ها! ! ! ! اي بهار جلوهاي بهار جلوهاي بهار جلوهاي بهار جلوه
        مي شود محو از فروِغ آفتاِب جلوه اتمي شود محو از فروِغ آفتاِب جلوه اتمي شود محو از فروِغ آفتاِب جلوه اتمي شود محو از فروِغ آفتاِب جلوه ات
        ناله بسيار است امـّا بي دماِغ شكوه ايمناله بسيار است امـّا بي دماِغ شكوه ايمناله بسيار است امـّا بي دماِغ شكوه ايمناله بسيار است امـّا بي دماِغ شكوه ايم
        شوِق دل وا ماندة پست و بلنِد دهر نيستشوِق دل وا ماندة پست و بلنِد دهر نيستشوِق دل وا ماندة پست و بلنِد دهر نيستشوِق دل وا ماندة پست و بلنِد دهر نيست
        تتتتاهِل مشرب از زباِن طعِن مردم فارغ اساهِل مشرب از زباِن طعِن مردم فارغ اساهِل مشرب از زباِن طعِن مردم فارغ اساهِل مشرب از زباِن طعِن مردم فارغ اس

        ديدة ما را غباِر دهر، عبرت سرمه شدديدة ما را غباِر دهر، عبرت سرمه شدديدة ما را غباِر دهر، عبرت سرمه شدديدة ما را غباِر دهر، عبرت سرمه شد
        الزم افتاده است واعظ را به اظهاِر كمالالزم افتاده است واعظ را به اظهاِر كمالالزم افتاده است واعظ را به اظهاِر كمالالزم افتاده است واعظ را به اظهاِر كمال
        زاهداِن كوسه را ساِز بزرگي ناقص استزاهداِن كوسه را ساِز بزرگي ناقص استزاهداِن كوسه را ساِز بزرگي ناقص استزاهداِن كوسه را ساِز بزرگي ناقص است
        لطفي، امدادي، مدارائي، نيازي، خدمتيلطفي، امدادي، مدارائي، نيازي، خدمتيلطفي، امدادي، مدارائي، نيازي، خدمتيلطفي، امدادي، مدارائي، نيازي، خدمتي
        ما زمينگيران ز جوالِن هوسها فارغيمما زمينگيران ز جوالِن هوسها فارغيمما زمينگيران ز جوالِن هوسها فارغيمما زمينگيران ز جوالِن هوسها فارغيم
        ١٠١٠١٠١٠هر كجا رفتيم داغي بر دِل ما تازه شدهر كجا رفتيم داغي بر دِل ما تازه شدهر كجا رفتيم داغي بر دِل ما تازه شدهر كجا رفتيم داغي بر دِل ما تازه شد

 

        اااادر عرق شستند خوبان رنگ از رخسار هدر عرق شستند خوبان رنگ از رخسار هدر عرق شستند خوبان رنگ از رخسار هدر عرق شستند خوبان رنگ از رخسار ه 
        عكس در آئينه همچون سايه در ديوار هاعكس در آئينه همچون سايه در ديوار هاعكس در آئينه همچون سايه در ديوار هاعكس در آئينه همچون سايه در ديوار ها
        بستِن منقاِر ما مهريست بر طومار هابستِن منقاِر ما مهريست بر طومار هابستِن منقاِر ما مهريست بر طومار هابستِن منقاِر ما مهريست بر طومار ها
        نالة فرياد بيرون است ازين كهسار هانالة فرياد بيرون است ازين كهسار هانالة فرياد بيرون است ازين كهسار هانالة فرياد بيرون است ازين كهسار ها
        دامِن صحرا چه غم دارد ز زخِم خار هادامِن صحرا چه غم دارد ز زخِم خار هادامِن صحرا چه غم دارد ز زخِم خار هادامِن صحرا چه غم دارد ز زخِم خار ها
        مردمك اندوخت اين آئينه از زنگار هامردمك اندوخت اين آئينه از زنگار هامردمك اندوخت اين آئينه از زنگار هامردمك اندوخت اين آئينه از زنگار ها

ا اكرن اكرن اكرن         هاهاهاها واري غريوش ماية گفتار  واري غريوش ماية گفتار  واري غريوش ماية گفتار  واري غريوش ماية گفتار ١١١١١١١١كرن
        ريش هم مي بايد اينجا در خوِر دستار هاريش هم مي بايد اينجا در خوِر دستار هاريش هم مي بايد اينجا در خوِر دستار هاريش هم مي بايد اينجا در خوِر دستار ها

         آدم شو به اين مقدار ها آدم شو به اين مقدار ها آدم شو به اين مقدار ها آدم شو به اين مقدار ها!!!!ني غافلني غافلني غافلني غافلاي ز معاي ز معاي ز معاي ز مع
        نقِش پا و يك وداع آغوشِي رفتار هانقِش پا و يك وداع آغوشِي رفتار هانقِش پا و يك وداع آغوشِي رفتار هانقِش پا و يك وداع آغوشِي رفتار ها
        سوخت آخر جنس ما از گرمِي بازار هاسوخت آخر جنس ما از گرمِي بازار هاسوخت آخر جنس ما از گرمِي بازار هاسوخت آخر جنس ما از گرمِي بازار ها

 

        ١٢١٢١٢١٢در گـلستاني كه بيدل نوبِر تسليم كرددر گـلستاني كه بيدل نوبِر تسليم كرددر گـلستاني كه بيدل نوبِر تسليم كرددر گـلستاني كه بيدل نوبِر تسليم كرد
        سايه هم يك پايه بر تر بود از ديوار هاسايه هم يك پايه بر تر بود از ديوار هاسايه هم يك پايه بر تر بود از ديوار هاسايه هم يك پايه بر تر بود از ديوار ها

        اي بهارستان اقبال، اي چمن سيما بيااي بهارستان اقبال، اي چمن سيما بيااي بهارستان اقبال، اي چمن سيما بيااي بهارستان اقبال، اي چمن سيما بيا
         انتظاِر آفتاب انتظاِر آفتاب انتظاِر آفتاب انتظاِر آفتاب،،،،ميكشد خميازة صبحميكشد خميازة صبحميكشد خميازة صبحميكشد خميازة صبح

        و نهد، امواج ِگرِد راِه اوستو نهد، امواج ِگرِد راِه اوستو نهد، امواج ِگرِد راِه اوستو نهد، امواج ِگرِد راِه اوستبحر هر سو ربحر هر سو ربحر هر سو ربحر هر سو ر
         حيرت خانة ديداِر تست حيرت خانة ديداِر تست حيرت خانة ديداِر تست حيرت خانة ديداِر تست،،،،خلوِت انديشهخلوِت انديشهخلوِت انديشهخلوِت انديشه

        عرِض تخصيص از فضوليهاي آداِب وفاستعرِض تخصيص از فضوليهاي آداِب وفاستعرِض تخصيص از فضوليهاي آداِب وفاستعرِض تخصيص از فضوليهاي آداِب وفاست
        بيش ازين نتوان حريِف داِغ ِحرمان زيستنبيش ازين نتوان حريِف داِغ ِحرمان زيستنبيش ازين نتوان حريِف داِغ ِحرمان زيستنبيش ازين نتوان حريِف داِغ ِحرمان زيستن
        فرصِت هستي ندارد دستگاِه انتظارفرصِت هستي ندارد دستگاِه انتظارفرصِت هستي ندارد دستگاِه انتظارفرصِت هستي ندارد دستگاِه انتظار
        رنگ و بو جمعست در هر جا چمن دارد بهاررنگ و بو جمعست در هر جا چمن دارد بهاررنگ و بو جمعست در هر جا چمن دارد بهاررنگ و بو جمعست در هر جا چمن دارد بهار

         دل گذشت اكنون به چشم ما بيا دل گذشت اكنون به چشم ما بيا دل گذشت اكنون به چشم ما بيا دل گذشت اكنون به چشم ما بيافصِل سيِرفصِل سيِرفصِل سيِرفصِل سيِر 
در خماردر خماردر خمارقدح پيما بيا قدح پيما بيا قدح پيما بيا قدح پيما بيا،،،، آباِد مخموران آباِد مخموران آباِد مخموران آباِد مخموراندر خمار         

         بيا بيا بيا بيا،،،،هر دو عالم در ركابت ميدود تنهاهر دو عالم در ركابت ميدود تنهاهر دو عالم در ركابت ميدود تنهاهر دو عالم در ركابت ميدود تنها
         بيا بيا بيا بيا،،،،دِر اميد ما بكشادِر اميد ما بكشادِر اميد ما بكشادِر اميد ما بكشا! ! ! ! اي كليِد دلاي كليِد دلاي كليِد دلاي كليِد دل

        چون نگه در ديده يا چون روح در اعضا بياچون نگه در ديده يا چون روح در اعضا بياچون نگه در ديده يا چون روح در اعضا بياچون نگه در ديده يا چون روح در اعضا بيا
        يا مرا از خود ببر آنجا كه هستي، يا بيايا مرا از خود ببر آنجا كه هستي، يا بيايا مرا از خود ببر آنجا كه هستي، يا بيايا مرا از خود ببر آنجا كه هستي، يا بيا
        مفِت امروزيم پس اي وعدة فردا بيامفِت امروزيم پس اي وعدة فردا بيامفِت امروزيم پس اي وعدة فردا بيامفِت امروزيم پس اي وعدة فردا بيا

        پيش تو ايم اي جمله ما، با ما بياپيش تو ايم اي جمله ما، با ما بياپيش تو ايم اي جمله ما، با ما بياپيش تو ايم اي جمله ما، با ما بياما همه ما همه ما همه ما همه 
                                                 

  )باز ماندکجا رفتيم داغي بردِل ما هر: (١٣٠٣ الهور  ١٠
  .، شيپور بزرگ، ناي جنگي) خرناي: ( كرناي  ١١
  )بود از ديوارهاکمتر سايه هم يکپايه *نور برتسليم ما که بيدل گلستاندر: (١٣٠٣ الهور  ١٢
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        وصِل مشتاقان ز اسباب دگر مستغني استوصِل مشتاقان ز اسباب دگر مستغني استوصِل مشتاقان ز اسباب دگر مستغني استوصِل مشتاقان ز اسباب دگر مستغني است
 

         بيا بيا بيا بيا،،،،احتياج اينست كاي سامان استغنااحتياج اينست كاي سامان استغنااحتياج اينست كاي سامان استغنااحتياج اينست كاي سامان استغنا
 

كو مقامي كز شكُوكو مقامي كز شكُوكو مقامي كز شكُومعنيت لبريز نيست معنيت لبريز نيست معنيت لبريز نيست معنيت لبريز نيستهِهِهِِهكو مقامي كز شكُو         
        غفلت است اينها كه بيدل گويدت اينجا بياغفلت است اينها كه بيدل گويدت اينجا بياغفلت است اينها كه بيدل گويدت اينجا بياغفلت است اينها كه بيدل گويدت اينجا بيا

        اي جگر ها داغداِر شوِق پيكاِن شمااي جگر ها داغداِر شوِق پيكاِن شمااي جگر ها داغداِر شوِق پيكاِن شمااي جگر ها داغداِر شوِق پيكاِن شما
        ازشكسِت كاِر ما آشفته حاالن نسخه ايستازشكسِت كاِر ما آشفته حاالن نسخه ايستازشكسِت كاِر ما آشفته حاالن نسخه ايستازشكسِت كاِر ما آشفته حاالن نسخه ايست
        ١٣١٣١٣١٣شعله در جاني كه خاِك حسرِت ديدار نيستشعله در جاني كه خاِك حسرِت ديدار نيستشعله در جاني كه خاِك حسرِت ديدار نيستشعله در جاني كه خاِك حسرِت ديدار نيست

        از هجوِم اشك بر مژگان گهر ها چيده ايماز هجوِم اشك بر مژگان گهر ها چيده ايماز هجوِم اشك بر مژگان گهر ها چيده ايماز هجوِم اشك بر مژگان گهر ها چيده ايم
        يارب اين خالست يا جوِش لطافتهاي حسنيارب اين خالست يا جوِش لطافتهاي حسنيارب اين خالست يا جوِش لطافتهاي حسنيارب اين خالست يا جوِش لطافتهاي حسن
        تا قيامت جوهر و آئينه مي جوشد بهمتا قيامت جوهر و آئينه مي جوشد بهمتا قيامت جوهر و آئينه مي جوشد بهمتا قيامت جوهر و آئينه مي جوشد بهم
        پيكِر من از گداِز يأس شد آب و هنوزپيكِر من از گداِز يأس شد آب و هنوزپيكِر من از گداِز يأس شد آب و هنوزپيكِر من از گداِز يأس شد آب و هنوز
        كي بود يا رب كه در بزِم تبسمهاي نازكي بود يا رب كه در بزِم تبسمهاي نازكي بود يا رب كه در بزِم تبسمهاي نازكي بود يا رب كه در بزِم تبسمهاي ناز
        يك سر مو خالي از پرواِز شوخي نيست حسنيك سر مو خالي از پرواِز شوخي نيست حسنيك سر مو خالي از پرواِز شوخي نيست حسنيك سر مو خالي از پرواِز شوخي نيست حسن
        ١٤١٤١٤١٤با شكسِت زلف نتوان اين قدر پرداختنبا شكسِت زلف نتوان اين قدر پرداختنبا شكسِت زلف نتوان اين قدر پرداختنبا شكسِت زلف نتوان اين قدر پرداختن

        كوشِش ما پاي خواب آلودة دامان ماستكوشِش ما پاي خواب آلودة دامان ماستكوشِش ما پاي خواب آلودة دامان ماستكوشِش ما پاي خواب آلودة دامان ماست
 

        چاكهاي دل، نياِم تيِغ مژگاِن شماچاكهاي دل، نياِم تيِغ مژگاِن شماچاكهاي دل، نياِم تيِغ مژگاِن شماچاكهاي دل، نياِم تيِغ مژگاِن شما 
        دفتِر آشوب، يعني سنبلستاِن شمادفتِر آشوب، يعني سنبلستاِن شمادفتِر آشوب، يعني سنبلستاِن شمادفتِر آشوب، يعني سنبلستاِن شما
        خاك در چشمي كه نتوان بود حيراِن شماخاك در چشمي كه نتوان بود حيراِن شماخاك در چشمي كه نتوان بود حيراِن شماخاك در چشمي كه نتوان بود حيراِن شما
        در تمنـّاي نثاِر لعِل خنداِن شمادر تمنـّاي نثاِر لعِل خنداِن شمادر تمنـّاي نثاِر لعِل خنداِن شمادر تمنـّاي نثاِر لعِل خنداِن شما

        نمايد دانة سيِب زنخداِن شمانمايد دانة سيِب زنخداِن شمانمايد دانة سيِب زنخداِن شمانمايد دانة سيِب زنخداِن شما    ميميميمي
        از غبارم پاك نتوان كرد داماِن شمااز غبارم پاك نتوان كرد داماِن شمااز غبارم پاك نتوان كرد داماِن شمااز غبارم پاك نتوان كرد داماِن شما

         احساِن شما احساِن شما احساِن شما احساِن شماكِركِركِركِرموج مي بالد زباِن شـُموج مي بالد زباِن شـُموج مي بالد زباِن شـُموج مي بالد زباِن شـُ
        چشِم زخمم سرمه گيرد از نمكداِن شماچشِم زخمم سرمه گيرد از نمكداِن شماچشِم زخمم سرمه گيرد از نمكداِن شماچشِم زخمم سرمه گيرد از نمكداِن شما
        صد نگه خوابيده در تحريِك مژگاِن شماصد نگه خوابيده در تحريِك مژگاِن شماصد نگه خوابيده در تحريِك مژگاِن شماصد نگه خوابيده در تحريِك مژگاِن شما
        رنِگ ما هم نسبتي دارد به پيماِن شمارنِگ ما هم نسبتي دارد به پيماِن شمارنِگ ما هم نسبتي دارد به پيماِن شمارنِگ ما هم نسبتي دارد به پيماِن شما
        جز شما سر بر نيارد از گريباِن شماجز شما سر بر نيارد از گريباِن شماجز شما سر بر نيارد از گريباِن شماجز شما سر بر نيارد از گريباِن شما

 

برد ن تة ما بوي جعميت  دِل آشف ي بردب ن تة ما بوي جعميت  دِل آشف ي بردب ن تة ما بوي جعميت  دِل آشف ي بردب ن تة ما بوي جعميت  دِل آشف ي         ١٥١٥١٥١٥ب
        تا به كي در حلقة زلف پريشان شماتا به كي در حلقة زلف پريشان شماتا به كي در حلقة زلف پريشان شماتا به كي در حلقة زلف پريشان شما

        ١٦١٦١٦١٦اي چشِم تو مهميز جنونْ وحشِي رم رااي چشِم تو مهميز جنونْ وحشِي رم رااي چشِم تو مهميز جنونْ وحشِي رم رااي چشِم تو مهميز جنونْ وحشِي رم را
        گيسوي تو داميست كه تحريِر خيالشگيسوي تو داميست كه تحريِر خيالشگيسوي تو داميست كه تحريِر خيالشگيسوي تو داميست كه تحريِر خيالش
        با اين قد و عارض به چمن گر ِبِخراميبا اين قد و عارض به چمن گر ِبِخراميبا اين قد و عارض به چمن گر ِبِخراميبا اين قد و عارض به چمن گر ِبِخرامي
ت تاسراِر دهانت به تأمل نتوان ياف تاسراِر دهانت به تأمل نتوان ياف تاسراِر دهانت به تأمل نتوان ياف         ١٧١٧١٧١٧اسراِر دهانت به تأمل نتوان ياف

        عمريست كه در عالِم سوداي محبـّتعمريست كه در عالِم سوداي محبـّتعمريست كه در عالِم سوداي محبـّتعمريست كه در عالِم سوداي محبـّت
        ١٨١٨١٨١٨چندان نرميدم ز تعلق كه پس از مرگچندان نرميدم ز تعلق كه پس از مرگچندان نرميدم ز تعلق كه پس از مرگچندان نرميدم ز تعلق كه پس از مرگ

        از آِه اثر باخته ام باك مداريداز آِه اثر باخته ام باك مداريداز آِه اثر باخته ام باك مداريداز آِه اثر باخته ام باك مداريد
        ميناي من و الفِت سوداي شكستنميناي من و الفِت سوداي شكستنميناي من و الفِت سوداي شكستنميناي من و الفِت سوداي شكستن

        ١٩١٩١٩١٩عيشعيشعيشعيشتا چند زني بال هوس در طلِب تا چند زني بال هوس در طلِب تا چند زني بال هوس در طلِب تا چند زني بال هوس در طلِب 

        ابروي تو معراِج دگر پاية خم راابروي تو معراِج دگر پاية خم راابروي تو معراِج دگر پاية خم راابروي تو معراِج دگر پاية خم را 
        از نال به زنجير كشيده است قلم رااز نال به زنجير كشيده است قلم رااز نال به زنجير كشيده است قلم رااز نال به زنجير كشيده است قلم را
        گل تاج به خاك افگند و سرو علم راگل تاج به خاك افگند و سرو علم راگل تاج به خاك افگند و سرو علم راگل تاج به خاك افگند و سرو علم را
        از فكِر كسي پي نبرد راِه عدم رااز فكِر كسي پي نبرد راِه عدم رااز فكِر كسي پي نبرد راِه عدم رااز فكِر كسي پي نبرد راِه عدم را
        از نالة من نرخ بلند است الم رااز نالة من نرخ بلند است الم رااز نالة من نرخ بلند است الم رااز نالة من نرخ بلند است الم را

        م رام رام رام راخاكم ببِر خويش كشد نقِش قدخاكم ببِر خويش كشد نقِش قدخاكم ببِر خويش كشد نقِش قدخاكم ببِر خويش كشد نقِش قد
        تيغم عوِض خون همه جا ريخته دم راتيغم عوِض خون همه جا ريخته دم راتيغم عوِض خون همه جا ريخته دم راتيغم عوِض خون همه جا ريخته دم را
        حيف است به ياقوت دهم سنِگ ستم راحيف است به ياقوت دهم سنِگ ستم راحيف است به ياقوت دهم سنِگ ستم راحيف است به ياقوت دهم سنِگ ستم را
        هشدار كه از كف ندهي دامِن غم راهشدار كه از كف ندهي دامِن غم راهشدار كه از كف ندهي دامِن غم راهشدار كه از كف ندهي دامِن غم را

                                                 
  ) حيران شما ديد خاک در چشمي که نتوان - که چاک حسرت ديدار نيستجيبيشعله در /: (١٣٠٣الهور ١٣
  ) دارد به پيمان شمانيستي رنگ ما هم – اينقدر پرداختن تا کيبا شکست زلف /: ( ١٣٠٣ور اله ١٤
: و همچنان يک فرد اضافه دارد )  در حلقة زلف پريشان شماعمر ها – نديدبيدِل آشفتة ما روي جمعيت /: ( ١٣٠٣ الهور ١٥
  ) شما شيشة دل چاک شد در طاق نسيان–پيش ازين نتوان به ابروي تغافل ساختن (

  ....)اي شمع : (١٣٠٣ الهور  ١٦
  ... اسرار ميانت: (١٣٠٣ الهور  ١٧
  سکتگي دروزن)  خويش کشد نقش قدم رابسِرخاکم *  از تعلق که پس از مرگکه برميدمچندان: (١٣٠٣ الهور  ١٨
  ... ) که از دست بيدار* عشقطلب : (... ١٣٠٣الهور  ١٩
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        يك معنِي فرديم كه در وهم نگنجديك معنِي فرديم كه در وهم نگنجديك معنِي فرديم كه در وهم نگنجديك معنِي فرديم كه در وهم نگنجد
        خورشيد ز ظلمتكدة سايه برونستخورشيد ز ظلمتكدة سايه برونستخورشيد ز ظلمتكدة سايه برونستخورشيد ز ظلمتكدة سايه برونست

 

        هر گه به تأمل نگري صورِت هم راهر گه به تأمل نگري صورِت هم راهر گه به تأمل نگري صورِت هم راهر گه به تأمل نگري صورِت هم را
        تا كي ز حدوث آئينه سازيد ِقدم راتا كي ز حدوث آئينه سازيد ِقدم راتا كي ز حدوث آئينه سازيد ِقدم راتا كي ز حدوث آئينه سازيد ِقدم را

 

        بيدل چو خذف سهل بود گوهِر بي آببيدل چو خذف سهل بود گوهِر بي آببيدل چو خذف سهل بود گوهِر بي آببيدل چو خذف سهل بود گوهِر بي آب
را م  ِت ن نسب ـطع مكن  ق ر  دة ت ـ دي ز  راا م  ِت ن نسب ـطع مكن  ق ر  دة ت ـ دي ز  راا م  ِت ن نسب ـطع مكن  ق ر  دة ت ـ دي ز  راا م  ِت ن نسب ـطع مكن  ق ر  دة ت ـ دي ز          ا

        عيفان را عصاعيفان را عصاعيفان را عصاعيفان را عصااي خياِل قامتت آِه ضاي خياِل قامتت آِه ضاي خياِل قامتت آِه ضاي خياِل قامتت آِه ض
        نشـّة صد خم شراب، از چشم مستت غمزه اينشـّة صد خم شراب، از چشم مستت غمزه اينشـّة صد خم شراب، از چشم مستت غمزه اينشـّة صد خم شراب، از چشم مستت غمزه اي
        ٢٠٢٠٢٠٢٠همچو آئينه هزارت چشِم حيران رو بروهمچو آئينه هزارت چشِم حيران رو بروهمچو آئينه هزارت چشِم حيران رو بروهمچو آئينه هزارت چشِم حيران رو برو

        تيِغ مژگانت به آِب ناز دامن مي كشدتيِغ مژگانت به آِب ناز دامن مي كشدتيِغ مژگانت به آِب ناز دامن مي كشدتيِغ مژگانت به آِب ناز دامن مي كشد
        ابروي مشكينت از باِر تغافل گشته خمابروي مشكينت از باِر تغافل گشته خمابروي مشكينت از باِر تغافل گشته خمابروي مشكينت از باِر تغافل گشته خم
        ٢١٢١٢١٢١رنِگ خالت سرمه در چشِم تماشا مي كـَشدرنِگ خالت سرمه در چشِم تماشا مي كـَشدرنِگ خالت سرمه در چشِم تماشا مي كـَشدرنِگ خالت سرمه در چشِم تماشا مي كـَشد

        بسته بر باِل اسيرت نامة پرواِز نازبسته بر باِل اسيرت نامة پرواِز نازبسته بر باِل اسيرت نامة پرواِز نازبسته بر باِل اسيرت نامة پرواِز ناز
        د گاِه عرقد گاِه عرقد گاِه عرقد گاِه عرقاز صفاي عارضت جان مي چكاز صفاي عارضت جان مي چكاز صفاي عارضت جان مي چكاز صفاي عارضت جان مي چك

        لعِل خاموشت گر از موِج تبسـّم دم زندلعِل خاموشت گر از موِج تبسـّم دم زندلعِل خاموشت گر از موِج تبسـّم دم زندلعِل خاموشت گر از موِج تبسـّم دم زند
        از نگاهت نشـّه ها باليده هر مژگان زدناز نگاهت نشـّه ها باليده هر مژگان زدناز نگاهت نشـّه ها باليده هر مژگان زدناز نگاهت نشـّه ها باليده هر مژگان زدن
        هر كجا ذوِق تماشايت بر اندازد نقابهر كجا ذوِق تماشايت بر اندازد نقابهر كجا ذوِق تماشايت بر اندازد نقابهر كجا ذوِق تماشايت بر اندازد نقاب
        گر جمالت عام سازد رخصِت نظـّاره راگر جمالت عام سازد رخصِت نظـّاره راگر جمالت عام سازد رخصِت نظـّاره راگر جمالت عام سازد رخصِت نظـّاره را
             آخر از خود رفتنم راهي به فهم ناز بردآخر از خود رفتنم راهي به فهم ناز بردآخر از خود رفتنم راهي به فهم ناز بردآخر از خود رفتنم راهي به فهم ناز برد

        بر رخت نظـّاره ها را لغزش از جوِش صفابر رخت نظـّاره ها را لغزش از جوِش صفابر رخت نظـّاره ها را لغزش از جوِش صفابر رخت نظـّاره ها را لغزش از جوِش صفا 
         جلوه هايت يك ادا جلوه هايت يك ادا جلوه هايت يك ادا جلوه هايت يك اداخون بهاي صد چمن، ازخون بهاي صد چمن، ازخون بهاي صد چمن، ازخون بهاي صد چمن، از

        همچو كاكل يك جهان، جمِع پريشان در قفاهمچو كاكل يك جهان، جمِع پريشان در قفاهمچو كاكل يك جهان، جمِع پريشان در قفاهمچو كاكل يك جهان، جمِع پريشان در قفا
        چشِم مخمورت به خوِن تاك مي بندد حناچشِم مخمورت به خوِن تاك مي بندد حناچشِم مخمورت به خوِن تاك مي بندد حناچشِم مخمورت به خوِن تاك مي بندد حنا
        مانده زلِف سركشت زانديشة دلها دو تامانده زلِف سركشت زانديشة دلها دو تامانده زلِف سركشت زانديشة دلها دو تامانده زلِف سركشت زانديشة دلها دو تا
        گرِد خطت ميدهد آئينة دل را جالگرِد خطت ميدهد آئينة دل را جالگرِد خطت ميدهد آئينة دل را جالگرِد خطت ميدهد آئينة دل را جال
        خفته در خوِن شهيدت جوِش گلزاِر بقاخفته در خوِن شهيدت جوِش گلزاِر بقاخفته در خوِن شهيدت جوِش گلزاِر بقاخفته در خوِن شهيدت جوِش گلزاِر بقا
        وز شكست طُره ات دل ميدمد جاِي صداوز شكست طُره ات دل ميدمد جاِي صداوز شكست طُره ات دل ميدمد جاِي صداوز شكست طُره ات دل ميدمد جاِي صدا

         خجلت قبا خجلت قبا خجلت قبا خجلت قباغنچه سازد در چمن پيراهن ازغنچه سازد در چمن پيراهن ازغنچه سازد در چمن پيراهن ازغنچه سازد در چمن پيراهن از
        وز خرامت فتنه ها جوشيده از هر نقِش پاوز خرامت فتنه ها جوشيده از هر نقِش پاوز خرامت فتنه ها جوشيده از هر نقِش پاوز خرامت فتنه ها جوشيده از هر نقِش پا
        كيست گردد يك مژّه برهم زدن صبر آزماكيست گردد يك مژّه برهم زدن صبر آزماكيست گردد يك مژّه برهم زدن صبر آزماكيست گردد يك مژّه برهم زدن صبر آزما
        مردمك از ديده ها پيش از نگه گيرد هوامردمك از ديده ها پيش از نگه گيرد هوامردمك از ديده ها پيش از نگه گيرد هوامردمك از ديده ها پيش از نگه گيرد هوا
        سوختم چندانکه با خوي تو گشتم آشناسوختم چندانکه با خوي تو گشتم آشناسوختم چندانکه با خوي تو گشتم آشناسوختم چندانکه با خوي تو گشتم آشنا

 

        عمرها شد در هوايت باِل عجزي ميزندعمرها شد در هوايت باِل عجزي ميزندعمرها شد در هوايت باِل عجزي ميزندعمرها شد در هوايت باِل عجزي ميزند
يدل از دسِت دعا ز گيرد ب يدل از دسِت دعاتا كجا پروا ز گيرد ب يدل از دسِت دعاتا كجا پروا ز گيرد ب يدل از دسِت دعاتا كجا پروا ز گيرد ب         تا كجا پروا

        هاهاهاها نننن تو عيانها و نها تو عيانها و نها تو عيانها و نها تو عيانها و نها كماِل كماِل كماِل كماِلاي داِغاي داِغاي داِغاي داِغ
        خلقي به هواِي طلِب گوهِر وصلتخلقي به هواِي طلِب گوهِر وصلتخلقي به هواِي طلِب گوهِر وصلتخلقي به هواِي طلِب گوهِر وصلت

         ديدار ديدار ديدار ديدار نشد محرِم نشد محرِم نشد محرِم نشد محرِم،،،،بس ديده كه شد خاك وبس ديده كه شد خاك وبس ديده كه شد خاك وبس ديده كه شد خاك و
         صنعت صنعت صنعت صنعت گلشِن گلشِن گلشِن گلشِنتا دم زند از خرمِيتا دم زند از خرمِيتا دم زند از خرمِيتا دم زند از خرمِي

         دل ريخت دل ريخت دل ريخت دل ريختبر ساغِربر ساغِربر ساغِربر ساغِر ،،،،در ياِد تو هويي زد ودر ياِد تو هويي زد ودر ياِد تو هويي زد ودر ياِد تو هويي زد و
         خميدن خميدن خميدن خميدن تو دهد باِل تو دهد باِل تو دهد باِل تو دهد باِلآنجا كه سجوِدآنجا كه سجوِدآنجا كه سجوِدآنجا كه سجوِد

        ؟؟؟؟ بقا كو بقا كو بقا كو بقا كو آِب آِب آِب آِب،،،، عدميم عدميم عدميم عدميم غباِر غباِر غباِر غباِرتوفاِنتوفاِنتوفاِنتوفاِن
         ثنايت چه شتابد ثنايت چه شتابد ثنايت چه شتابد ثنايت چه شتابدپيداست به ميداِنپيداست به ميداِنپيداست به ميداِنپيداست به ميداِن

        شودم به هوايتشودم به هوايتشودم به هوايتشودم به هوايتتا همچو شرر بال گتا همچو شرر بال گتا همچو شرر بال گتا همچو شرر بال گ
 

 معني به نمعني به نمعني به نس محو و عبارت به زبانهاس محو و عبارت به زبانهاس محو و عبارت به زبانهاس محو و عبارت به زبانهافَفَفَفَمعني به ن        
         عنانها عنانها عنانها عنانها،،،، موج موج موج موجگسسته چو تاِر نفِسگسسته چو تاِر نفِسگسسته چو تاِر نفِسگسسته چو تاِر نفِسبِبِبِِب

        آئينة ما نيز غباريست از آنهاآئينة ما نيز غباريست از آنهاآئينة ما نيز غباريست از آنهاآئينة ما نيز غباريست از آنها
حححنوخيز برآورده زبانها نوخيز برآورده زبانها نوخيز برآورده زبانها نوخيز برآورده زبانهاسن از خِطسن از خِطسن از خِطسن از خِطح         

         فغانها فغانها فغانها فغانها سر جوِش سر جوِش سر جوِش سر جوِش،،،، سوخته سوخته سوخته سوخته نفِس نفِس نفِس نفِسدرِددرِددرِددرِد
چون تير توان جچون تير توان جچون تير توان جست به پرواز كمانهاست به پرواز كمانهاست به پرواز كمانهاست به پرواز كمانهاچون تير توان ج        

         كرانها كرانها كرانها كرانهادريا به ميان محو شد از جوِشدريا به ميان محو شد از جوِشدريا به ميان محو شد از جوِشدريا به ميان محو شد از جوِش
         خامه شكستست بيانها خامه شكستست بيانها خامه شكستست بيانها خامه شكستست بيانهاقِقِقِِقدامن ز شدامن ز شدامن ز شدامن ز ش

         فرصت ز زمانها فرصت ز زمانها فرصت ز زمانها فرصت ز زمانها،،،،وسعت ز مكان گم شد ووسعت ز مكان گم شد ووسعت ز مكان گم شد ووسعت ز مكان گم شد و
 

فِس يدل ن فِسب ن يدل  فِسب ن يدل  فِسب ن يدل           ما چه فروشد ما چه فروشد ما چه فروشد ما چه فروشدةةةة سوخت سوخت سوخت سوختب
        حيرت همه جا تخته نمودست دكانهاحيرت همه جا تخته نمودست دكانهاحيرت همه جا تخته نمودست دكانهاحيرت همه جا تخته نمودست دكانها

                                                 
  ) رو بروچشم حيرانهزاران همچو آئينه : (١٣٠٣ الهور  ٢٠
  ) آئينة دل را جالميدهد گرد خطت(مصروع دوم : ١٣٠٣ الهور  ٢١
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        اي رسته ز گلزارت، آن نرگس جادو هااي رسته ز گلزارت، آن نرگس جادو هااي رسته ز گلزارت، آن نرگس جادو هااي رسته ز گلزارت، آن نرگس جادو ها
         افسوِن رهائي خواند افسوِن رهائي خواند افسوِن رهائي خواند افسوِن رهائي خواند،،،،نتوان به دِل عشـّاقنتوان به دِل عشـّاقنتوان به دِل عشـّاقنتوان به دِل عشـّاق

         اين در بدري آموخت اين در بدري آموخت اين در بدري آموخت اين در بدري آموخت،،،، مارا مارا مارا مارانيرنِگ طلِبنيرنِگ طلِبنيرنِگ طلِبنيرنِگ طلِب
        ن آرا شدن آرا شدن آرا شدن آرا شدبر غنچه ستم ها رفت تا گل چمبر غنچه ستم ها رفت تا گل چمبر غنچه ستم ها رفت تا گل چمبر غنچه ستم ها رفت تا گل چم

        صيِد دو جهان از عدل، در پنجة اقبالستصيِد دو جهان از عدل، در پنجة اقبالستصيِد دو جهان از عدل، در پنجة اقبالستصيِد دو جهان از عدل، در پنجة اقبالست
        تا لفظ نگردد فاش، معني نشود عريانتا لفظ نگردد فاش، معني نشود عريانتا لفظ نگردد فاش، معني نشود عريانتا لفظ نگردد فاش، معني نشود عريان
        ِخست ز كرم كيشان، ظلم است به درويشانِخست ز كرم كيشان، ظلم است به درويشانِخست ز كرم كيشان، ظلم است به درويشانِخست ز كرم كيشان، ظلم است به درويشان
        ما سجده سرشتان را، جز عجز پناهي نيستما سجده سرشتان را، جز عجز پناهي نيستما سجده سرشتان را، جز عجز پناهي نيستما سجده سرشتان را، جز عجز پناهي نيست
        هركس ز نظرها جست، ازخاك برون ننشستهركس ز نظرها جست، ازخاك برون ننشستهركس ز نظرها جست، ازخاك برون ننشستهركس ز نظرها جست، ازخاك برون ننشست
        اين عالِم اندوه است ياران طرب اينجا نيستاين عالِم اندوه است ياران طرب اينجا نيستاين عالِم اندوه است ياران طرب اينجا نيستاين عالِم اندوه است ياران طرب اينجا نيست

 

        صاِد قلِم تقدير، با مصرِع ابرو هاصاِد قلِم تقدير، با مصرِع ابرو هاصاِد قلِم تقدير، با مصرِع ابرو هاصاِد قلِم تقدير، با مصرِع ابرو ها 
        زين سلسله آزادند زنجيرِي گيسو هازين سلسله آزادند زنجيرِي گيسو هازين سلسله آزادند زنجيرِي گيسو هازين سلسله آزادند زنجيرِي گيسو ها
        قمري به سِر سرو است آوارة كوكو هاقمري به سِر سرو است آوارة كوكو هاقمري به سِر سرو است آوارة كوكو هاقمري به سِر سرو است آوارة كوكو ها

         رنگيست برين رويا رنگيست برين رويا رنگيست برين رويا رنگيست برين رويا،،،،از گرِد شكسِت دلاز گرِد شكسِت دلاز گرِد شكسِت دلاز گرِد شكسِت دل
        پرواز نمي خواهد شاهيِن ترازو هاپرواز نمي خواهد شاهيِن ترازو هاپرواز نمي خواهد شاهيِن ترازو هاپرواز نمي خواهد شاهيِن ترازو ها
        بي پردگِي رنگست آشفتگي بو هابي پردگِي رنگست آشفتگي بو هابي پردگِي رنگست آشفتگي بو هابي پردگِي رنگست آشفتگي بو ها
        هاهاهاها بر سبزه دم تيغ است، لب خشكِي اين جوبر سبزه دم تيغ است، لب خشكِي اين جوبر سبزه دم تيغ است، لب خشكِي اين جوبر سبزه دم تيغ است، لب خشكِي اين جو

         مو ها مو ها مو ها مو هاسر به تِهسر به تِهسر به تِهسر به تِهاميِد رسا داريم چون اميِد رسا داريم چون اميِد رسا داريم چون اميِد رسا داريم چون 
        واماندة اين صحراست گرِد رِم آهو هاواماندة اين صحراست گرِد رِم آهو هاواماندة اين صحراست گرِد رِم آهو هاواماندة اين صحراست گرِد رِم آهو ها
        جعميت اگر خواهي پيشاني و زانو هاجعميت اگر خواهي پيشاني و زانو هاجعميت اگر خواهي پيشاني و زانو هاجعميت اگر خواهي پيشاني و زانو ها

 

مائدة قسمت ر  ب يدل،  ب انْ  ع صفت ان مائدة قسمتق ر  ب يدل،  ب انْ  ع صفت ان مائدة قسمتق ر  ب يدل،  ب انْ  ع صفت ان مائدة قسمتق ر  ب يدل،  ب انْ  ع صفت ان         ق
        چون موج گهر بالند از خوردن پهلو هاچون موج گهر بالند از خوردن پهلو هاچون موج گهر بالند از خوردن پهلو هاچون موج گهر بالند از خوردن پهلو ها

        اي ز چشِم مي پرستت مسِت حيرت جام هااي ز چشِم مي پرستت مسِت حيرت جام هااي ز چشِم مي پرستت مسِت حيرت جام هااي ز چشِم مي پرستت مسِت حيرت جام ها
        در تبسم كم نشد زهِر ِعتاب از نرگستدر تبسم كم نشد زهِر ِعتاب از نرگستدر تبسم كم نشد زهِر ِعتاب از نرگستدر تبسم كم نشد زهِر ِعتاب از نرگست

        رابرابرابرابدامنت ناياب و من بيتاِب عرِض اضطدامنت ناياب و من بيتاِب عرِض اضطدامنت ناياب و من بيتاِب عرِض اضطدامنت ناياب و من بيتاِب عرِض اضط
        آتشم از بيِم افسردن همان در سنگ ماندآتشم از بيِم افسردن همان در سنگ ماندآتشم از بيِم افسردن همان در سنگ ماندآتشم از بيِم افسردن همان در سنگ ماند

         سواِد كلبة تاريِك من سواِد كلبة تاريِك من سواِد كلبة تاريِك من سواِد كلبة تاريِك من،،،،تا شود روشنتا شود روشنتا شود روشنتا شود روشن
        صيِد محرومي چون من در مرغزاِر دهر نيستصيِد محرومي چون من در مرغزاِر دهر نيستصيِد محرومي چون من در مرغزاِر دهر نيستصيِد محرومي چون من در مرغزاِر دهر نيست
        ٢٢٢٢٢٢٢٢بسكه بنيادم ز آشوِب جنون جزِو هواستبسكه بنيادم ز آشوِب جنون جزِو هواستبسكه بنيادم ز آشوِب جنون جزِو هواستبسكه بنيادم ز آشوِب جنون جزِو هواست

        از بالي عافيت هم آنقدر أيمن مباشاز بالي عافيت هم آنقدر أيمن مباشاز بالي عافيت هم آنقدر أيمن مباشاز بالي عافيت هم آنقدر أيمن مباش
        پيچ و تاِب شعلة دل، نامه اي پيچيده ايستپيچ و تاِب شعلة دل، نامه اي پيچيده ايستپيچ و تاِب شعلة دل، نامه اي پيچيده ايستپيچ و تاِب شعلة دل، نامه اي پيچيده ايست

        نيستنيستنيستنيستاين شبستان جز غباِر ديدة بيدار اين شبستان جز غباِر ديدة بيدار اين شبستان جز غباِر ديدة بيدار اين شبستان جز غباِر ديدة بيدار 
 

        ٢٣٢٣٢٣٢٣حلقة زلِف گِره گيرت به گوِش دام هاحلقة زلِف گِره گيرت به گوِش دام هاحلقة زلِف گِره گيرت به گوِش دام هاحلقة زلِف گِره گيرت به گوِش دام ها 
        كي به شوِر پسته ريزد تلخي از بادام هاكي به شوِر پسته ريزد تلخي از بادام هاكي به شوِر پسته ريزد تلخي از بادام هاكي به شوِر پسته ريزد تلخي از بادام ها
        خواهد از خاكم غبار انگيخت اين ِابرام هاخواهد از خاكم غبار انگيخت اين ِابرام هاخواهد از خاكم غبار انگيخت اين ِابرام هاخواهد از خاكم غبار انگيخت اين ِابرام ها
        رهزِن آغاِز من شد كلفِت انجام هارهزِن آغاِز من شد كلفِت انجام هارهزِن آغاِز من شد كلفِت انجام هارهزِن آغاِز من شد كلفِت انجام ها

         ها ها ها ها٢٤٢٤٢٤٢٤ عينك از گُلجام عينك از گُلجام عينك از گُلجام عينك از گُلجام،،،،مي گذارد چشم روزنمي گذارد چشم روزنمي گذارد چشم روزنمي گذارد چشم روزن
        مي رمد از وحشتم چون موِج دريا دام هامي رمد از وحشتم چون موِج دريا دام هامي رمد از وحشتم چون موِج دريا دام هامي رمد از وحشتم چون موِج دريا دام ها

         بام ها بام ها بام ها بام هاميتوان از آستانم ريخت رنِگميتوان از آستانم ريخت رنِگميتوان از آستانم ريخت رنِگميتوان از آستانم ريخت رنِگ
        آِب گوهر طعمة خاكست از آرام هاآِب گوهر طعمة خاكست از آرام هاآِب گوهر طعمة خاكست از آرام هاآِب گوهر طعمة خاكست از آرام ها
        مي فرستم هر نفس سوي عدم پيغام هامي فرستم هر نفس سوي عدم پيغام هامي فرستم هر نفس سوي عدم پيغام هامي فرستم هر نفس سوي عدم پيغام ها
        جمع شد دوِد چراغ و ريخت رنِگ شام هاجمع شد دوِد چراغ و ريخت رنِگ شام هاجمع شد دوِد چراغ و ريخت رنِگ شام هاجمع شد دوِد چراغ و ريخت رنِگ شام ها

 

        ٢٥٢٥٢٥٢٥بي جمالش بسكه بيدل بزِم مارا نور نيستبي جمالش بسكه بيدل بزِم مارا نور نيستبي جمالش بسكه بيدل بزِم مارا نور نيستبي جمالش بسكه بيدل بزِم مارا نور نيست
        ناخــــنه از مــــــوج مي آورد چشِم جام هاناخــــنه از مــــــوج مي آورد چشِم جام هاناخــــنه از مــــــوج مي آورد چشِم جام هاناخــــنه از مــــــوج مي آورد چشِم جام ها

        حيرت اندر آئينه، چون موج در گرداب هاحيرت اندر آئينه، چون موج در گرداب هاحيرت اندر آئينه، چون موج در گرداب هاحيرت اندر آئينه، چون موج در گرداب ها         اي ز شوخيهاي حسنت محِو پيچ تاب هااي ز شوخيهاي حسنت محِو پيچ تاب هااي ز شوخيهاي حسنت محِو پيچ تاب هااي ز شوخيهاي حسنت محِو پيچ تاب ها

                                                 
  سکته و غلطي دارد)  ميتوان از آشيانم ريخت رنگ جامها–هواست ..... بسکه بنيادم ز آشوب خرد: (١٣٠٣ ديوان الهور ٢٢
  )گره گيرت بگوش دامهاحلقه از زلف : (١٣٠٣ ديوان الهور ٢٣
  )بايد معني شود؟( ي كه در آن گل را مي گذارند جام گل، گلدان، ظرف: گلجام   ٢٤
قطرة ما تا کجا سامان : (و همچنان يک بيت اضافه دارد) بزم ما را نور نيستبسکه بيدل بي جمالش : (١٣٠٣ ديوان الهور ٢٥

  ) بحر هم از موج اينجا مي شمارد دامها–خودداري کند 
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         معلوم نيست معلوم نيست معلوم نيست معلوم نيست اَسرار دل اَسرار دل اَسرار دل اَسرار دل،،،،بيخراش زخِم عشقبيخراش زخِم عشقبيخراش زخِم عشقبيخراش زخِم عشق
        صاحِب تسليم را هركس تواضع ميكندصاحِب تسليم را هركس تواضع ميكندصاحِب تسليم را هركس تواضع ميكندصاحِب تسليم را هركس تواضع ميكند
        فكِر صيِد عشرت از قدِّ دو تا جهلست، جهلفكِر صيِد عشرت از قدِّ دو تا جهلست، جهلفكِر صيِد عشرت از قدِّ دو تا جهلست، جهلفكِر صيِد عشرت از قدِّ دو تا جهلست، جهل
        رنجِش روشن ضميران لمعة تيغ است و بسرنجِش روشن ضميران لمعة تيغ است و بسرنجِش روشن ضميران لمعة تيغ است و بسرنجِش روشن ضميران لمعة تيغ است و بس
        دانة دل را شكست از آسياِي چرخ نيستدانة دل را شكست از آسياِي چرخ نيستدانة دل را شكست از آسياِي چرخ نيستدانة دل را شكست از آسياِي چرخ نيست
        گرِد غفلت جوش زد چندانكه وا كرديم چشمگرِد غفلت جوش زد چندانكه وا كرديم چشمگرِد غفلت جوش زد چندانكه وا كرديم چشمگرِد غفلت جوش زد چندانكه وا كرديم چشم
        مدعا برباد رفت از آمد و رفِت نفَسمدعا برباد رفت از آمد و رفِت نفَسمدعا برباد رفت از آمد و رفِت نفَسمدعا برباد رفت از آمد و رفِت نفَس

        مشيرت نشانمشيرت نشانمشيرت نشانمشيرت نشانميدهد زخِم دل از بيداِد شميدهد زخِم دل از بيداِد شميدهد زخِم دل از بيداِد شميدهد زخِم دل از بيداِد ش
        گاه آهم مي ربايد گاه اشكم مي بردگاه آهم مي ربايد گاه اشكم مي بردگاه آهم مي ربايد گاه اشكم مي بردگاه آهم مي ربايد گاه اشكم مي برد
        آنقدر بر يأس پيچيدم كه اميدي نماندآنقدر بر يأس پيچيدم كه اميدي نماندآنقدر بر يأس پيچيدم كه اميدي نماندآنقدر بر يأس پيچيدم كه اميدي نماند

 

        خواندِن اين لفظ موقوفست بر اعراب هاخواندِن اين لفظ موقوفست بر اعراب هاخواندِن اين لفظ موقوفست بر اعراب هاخواندِن اين لفظ موقوفست بر اعراب ها
        گر كني يك سجده، پيدا مي شود محراب هاگر كني يك سجده، پيدا مي شود محراب هاگر كني يك سجده، پيدا مي شود محراب هاگر كني يك سجده، پيدا مي شود محراب ها
        موج چون ماهي نيفتد در خم قُالب هاموج چون ماهي نيفتد در خم قُالب هاموج چون ماهي نيفتد در خم قُالب هاموج چون ماهي نيفتد در خم قُالب ها

         ها ها ها هاموج ميگردد نمودار از شكسِت آبموج ميگردد نمودار از شكسِت آبموج ميگردد نمودار از شكسِت آبموج ميگردد نمودار از شكسِت آب
        سوده كي گردد گهر از گردِش گرداب هاسوده كي گردد گهر از گردِش گرداب هاسوده كي گردد گهر از گردِش گرداب هاسوده كي گردد گهر از گردِش گرداب ها
        همچو مخمل بود در بيدارِي ما خواب هاهمچو مخمل بود در بيدارِي ما خواب هاهمچو مخمل بود در بيدارِي ما خواب هاهمچو مخمل بود در بيدارِي ما خواب ها
        نغمه گُم شد در غباِر وحشِت ِمضراب هانغمه گُم شد در غباِر وحشِت ِمضراب هانغمه گُم شد در غباِر وحشِت ِمضراب هانغمه گُم شد در غباِر وحشِت ِمضراب ها
        ميتوان فهميد مضموِن كتاب از باب هاميتوان فهميد مضموِن كتاب از باب هاميتوان فهميد مضموِن كتاب از باب هاميتوان فهميد مضموِن كتاب از باب ها
        نقِد من يك مشِت خاك و اينهمه سيالب هانقِد من يك مشِت خاك و اينهمه سيالب هانقِد من يك مشِت خاك و اينهمه سيالب هانقِد من يك مشِت خاك و اينهمه سيالب ها
        پاي تا سر يك گره شد رشته ام از تاب هاپاي تا سر يك گره شد رشته ام از تاب هاپاي تا سر يك گره شد رشته ام از تاب هاپاي تا سر يك گره شد رشته ام از تاب ها

 

         ســـراغ ســـراغ ســـراغ ســـراغكارواِن عمر بـيدل از نفس داردكارواِن عمر بـيدل از نفس داردكارواِن عمر بـيدل از نفس داردكارواِن عمر بـيدل از نفس دارد
        جنبِش موج است گرِد رفتِن سيالب هاجنبِش موج است گرِد رفتِن سيالب هاجنبِش موج است گرِد رفتِن سيالب هاجنبِش موج است گرِد رفتِن سيالب ها

        اي غافل از رنِج هوس، آئينه پردازي چرااي غافل از رنِج هوس، آئينه پردازي چرااي غافل از رنِج هوس، آئينه پردازي چرااي غافل از رنِج هوس، آئينه پردازي چرا
        نكشوده مژگان چون شرر، از خويش كن قطِع نظرنكشوده مژگان چون شرر، از خويش كن قطِع نظرنكشوده مژگان چون شرر، از خويش كن قطِع نظرنكشوده مژگان چون شرر، از خويش كن قطِع نظر
        تا كي دماغت خون كند تعميِر بنياِد جسدتا كي دماغت خون كند تعميِر بنياِد جسدتا كي دماغت خون كند تعميِر بنياِد جسدتا كي دماغت خون كند تعميِر بنياِد جسد
        آزاديت ساِز نفَس، آنگه غِم دام و قفسآزاديت ساِز نفَس، آنگه غِم دام و قفسآزاديت ساِز نفَس، آنگه غِم دام و قفسآزاديت ساِز نفَس، آنگه غِم دام و قفس
        گردي بجا ننشسته اي، دل در چه عالم بسته ايگردي بجا ننشسته اي، دل در چه عالم بسته ايگردي بجا ننشسته اي، دل در چه عالم بسته ايگردي بجا ننشسته اي، دل در چه عالم بسته اي

         غنا مغلوب ِخسِت زيستن غنا مغلوب ِخسِت زيستن غنا مغلوب ِخسِت زيستن غنا مغلوب ِخسِت زيستنحيف است با ساِزحيف است با ساِزحيف است با ساِزحيف است با ساِز
        گر جوهِر شرم و ادب پرداِز مستوري دهدگر جوهِر شرم و ادب پرداِز مستوري دهدگر جوهِر شرم و ادب پرداِز مستوري دهدگر جوهِر شرم و ادب پرداِز مستوري دهد
        تاب و تِب كبر و حسد، بر حق پرستان كم زندتاب و تِب كبر و حسد، بر حق پرستان كم زندتاب و تِب كبر و حسد، بر حق پرستان كم زندتاب و تِب كبر و حسد، بر حق پرستان كم زند
        هرگز ندارد هيچكس، پرواي فهِم خويشتنهرگز ندارد هيچكس، پرواي فهِم خويشتنهرگز ندارد هيچكس، پرواي فهِم خويشتنهرگز ندارد هيچكس، پرواي فهِم خويشتن
        از وادِي اين ما و من، خاموش بايد تاختناز وادِي اين ما و من، خاموش بايد تاختناز وادِي اين ما و من، خاموش بايد تاختناز وادِي اين ما و من، خاموش بايد تاختن
        محكوِم فرماِن قضا، مشكل كند سر بر هوامحكوِم فرماِن قضا، مشكل كند سر بر هوامحكوِم فرماِن قضا، مشكل كند سر بر هوامحكوِم فرماِن قضا، مشكل كند سر بر هوا

 

        چون شمع باِر سوختن از سر نيندازي چراچون شمع باِر سوختن از سر نيندازي چراچون شمع باِر سوختن از سر نيندازي چراچون شمع باِر سوختن از سر نيندازي چرا 
        ن يك دو دم زحمت كِش انجام و آغازي چران يك دو دم زحمت كِش انجام و آغازي چران يك دو دم زحمت كِش انجام و آغازي چران يك دو دم زحمت كِش انجام و آغازي چرازيزيزيزي

        با خاك و ِگل بازي چرابا خاك و ِگل بازي چرابا خاك و ِگل بازي چرابا خاك و ِگل بازي چرا! ! ! ! طفلي گذشت اي بي خردطفلي گذشت اي بي خردطفلي گذشت اي بي خردطفلي گذشت اي بي خرد
با اين غباِر پبا اين غباِر پبا اين غباِر پر فشان گم كرده پروازي چرار فشان گم كرده پروازي چرار فشان گم كرده پروازي چرار فشان گم كرده پروازي چرابا اين غباِر پ        

        از پرده بيرون جسته اي، واماندة سازي چرااز پرده بيرون جسته اي، واماندة سازي چرااز پرده بيرون جسته اي، واماندة سازي چرااز پرده بيرون جسته اي، واماندة سازي چرا
        تيِغ ظفر در پنجه اي، دستي نمي يازي چراتيِغ ظفر در پنجه اي، دستي نمي يازي چراتيِغ ظفر در پنجه اي، دستي نمي يازي چراتيِغ ظفر در پنجه اي، دستي نمي يازي چرا
        آئينه گردد از صفا، رسواِي غمازي چراآئينه گردد از صفا، رسواِي غمازي چراآئينه گردد از صفا، رسواِي غمازي چراآئينه گردد از صفا، رسواِي غمازي چرا

        ، آخر به اين سازي چرا، آخر به اين سازي چرا، آخر به اين سازي چرا، آخر به اين سازي چراگر نيستي آتش پرستگر نيستي آتش پرستگر نيستي آتش پرستگر نيستي آتش پرست
         نامحرِم رازي چرا نامحرِم رازي چرا نامحرِم رازي چرا نامحرِم رازي چرا،،،،رازي و گر نه اينقدررازي و گر نه اينقدررازي و گر نه اينقدررازي و گر نه اينقدر

        اي كاروانت بي جرس، در بنِد آوازي چرااي كاروانت بي جرس، در بنِد آوازي چرااي كاروانت بي جرس، در بنِد آوازي چرااي كاروانت بي جرس، در بنِد آوازي چرا
        از تيغْ گر غافل نه اي، گردن بر افرازي چرااز تيغْ گر غافل نه اي، گردن بر افرازي چرااز تيغْ گر غافل نه اي، گردن بر افرازي چرااز تيغْ گر غافل نه اي، گردن بر افرازي چرا

 

        بيدل مخواه آزاِر دل، از طاقِت راحت ِگسلبيدل مخواه آزاِر دل، از طاقِت راحت ِگسلبيدل مخواه آزاِر دل، از طاقِت راحت ِگسلبيدل مخواه آزاِر دل، از طاقِت راحت ِگسل
        اي پا به دوِش آبله، بر خار مي تازي چرااي پا به دوِش آبله، بر خار مي تازي چرااي پا به دوِش آبله، بر خار مي تازي چرااي پا به دوِش آبله، بر خار مي تازي چرا

        اي فداي جلوة مستانه ات، ميخانه هااي فداي جلوة مستانه ات، ميخانه هااي فداي جلوة مستانه ات، ميخانه هااي فداي جلوة مستانه ات، ميخانه ها
        سوخت با هم برِق بي پروائي عشِق غيورسوخت با هم برِق بي پروائي عشِق غيورسوخت با هم برِق بي پروائي عشِق غيورسوخت با هم برِق بي پروائي عشِق غيور
        ِگردباد ايجاد كرد آخر به صحراِي جنونِگردباد ايجاد كرد آخر به صحراِي جنونِگردباد ايجاد كرد آخر به صحراِي جنونِگردباد ايجاد كرد آخر به صحراِي جنون
        راِز عشق از دل برون افتاد و، رسوائي كشيدراِز عشق از دل برون افتاد و، رسوائي كشيدراِز عشق از دل برون افتاد و، رسوائي كشيدراِز عشق از دل برون افتاد و، رسوائي كشيد
        عاقبت در زلِف خوبان جاِي آرايش نماندعاقبت در زلِف خوبان جاِي آرايش نماندعاقبت در زلِف خوبان جاِي آرايش نماندعاقبت در زلِف خوبان جاِي آرايش نماند
        تا رسد خوابي به فرياِد دماِغ ما چو شمعتا رسد خوابي به فرياِد دماِغ ما چو شمعتا رسد خوابي به فرياِد دماِغ ما چو شمعتا رسد خوابي به فرياِد دماِغ ما چو شمع

        ِگرِد سر گرديدة چشمت خِط پيمانه هاِگرِد سر گرديدة چشمت خِط پيمانه هاِگرِد سر گرديدة چشمت خِط پيمانه هاِگرِد سر گرديدة چشمت خِط پيمانه ها 
        خواِب چشِم شمع و باليِن پِر پروانه هاخواِب چشِم شمع و باليِن پِر پروانه هاخواِب چشِم شمع و باليِن پِر پروانه هاخواِب چشِم شمع و باليِن پِر پروانه ها
        بر هوا پيچيدن موِي سِر ديوانه هابر هوا پيچيدن موِي سِر ديوانه هابر هوا پيچيدن موِي سِر ديوانه هابر هوا پيچيدن موِي سِر ديوانه ها
        شد پريشان گـَنج، تا غافل شد از ويرانه هاشد پريشان گـَنج، تا غافل شد از ويرانه هاشد پريشان گـَنج، تا غافل شد از ويرانه هاشد پريشان گـَنج، تا غافل شد از ويرانه ها
        تخته گرديد از هجوِم دل دكاِن شانه هاتخته گرديد از هجوِم دل دكاِن شانه هاتخته گرديد از هجوِم دل دكاِن شانه هاتخته گرديد از هجوِم دل دكاِن شانه ها

        نيد افسانه هانيد افسانه هانيد افسانه هانيد افسانه هاتا سحر زين انجمن بايد شتا سحر زين انجمن بايد شتا سحر زين انجمن بايد شتا سحر زين انجمن بايد ش
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        جوهِر كين خنده مي چيند به سيماي حسدجوهِر كين خنده مي چيند به سيماي حسدجوهِر كين خنده مي چيند به سيماي حسدجوهِر كين خنده مي چيند به سيماي حسد
        ويرانه استويرانه استويرانه استويرانه استتا طبايع نيست مألوف، انجمن تا طبايع نيست مألوف، انجمن تا طبايع نيست مألوف، انجمن تا طبايع نيست مألوف، انجمن 

        خلق گر ميداشت شرم، چشِم پرخاشي نبودخلق گر ميداشت شرم، چشِم پرخاشي نبودخلق گر ميداشت شرم، چشِم پرخاشي نبودخلق گر ميداشت شرم، چشِم پرخاشي نبود
 

        نيست برهم خوردِن شمشير بي دندانه هانيست برهم خوردِن شمشير بي دندانه هانيست برهم خوردِن شمشير بي دندانه هانيست برهم خوردِن شمشير بي دندانه ها
        ٢٦٢٦٢٦٢٦ناقص افتد خوشه چون بي ربط بالد دانه هاناقص افتد خوشه چون بي ربط بالد دانه هاناقص افتد خوشه چون بي ربط بالد دانه هاناقص افتد خوشه چون بي ربط بالد دانه ها

        عرصة شطرنج شد از بي دردِي اين خانه هاعرصة شطرنج شد از بي دردِي اين خانه هاعرصة شطرنج شد از بي دردِي اين خانه هاعرصة شطرنج شد از بي دردِي اين خانه ها
 

ناي زمان ب ا يدل ز  ب ني قطع كن  وا ت ا  ناي زمانت ب ا يدل ز  ب ني قطع كن  وا ت ا  ناي زمانت ب ا يدل ز  ب ني قطع كن  وا ت ا  ناي زمانت ب ا يدل ز  ب ني قطع كن  وا ت ا          ت
اْ بيگانه ها اْ بيگانه هاآشناي كس نگردند اين حي اْ بيگانه هاآشناي كس نگردند اين حي اْ بيگانه هاآشناي كس نگردند اين حي  آشناي كس نگردند اين حي

        اي قيامت، صبح خيِز لعِل خنداِن شمااي قيامت، صبح خيِز لعِل خنداِن شمااي قيامت، صبح خيِز لعِل خنداِن شمااي قيامت، صبح خيِز لعِل خنداِن شما
         بحِر حيرت است بحِر حيرت است بحِر حيرت است بحِر حيرت استچشِم آهو حلقة ِگرداِبچشِم آهو حلقة ِگرداِبچشِم آهو حلقة ِگرداِبچشِم آهو حلقة ِگرداِب

        عشرت از رنگست هرجا گُل بساط آرا شودعشرت از رنگست هرجا گُل بساط آرا شودعشرت از رنگست هرجا گُل بساط آرا شودعشرت از رنگست هرجا گُل بساط آرا شود
        از صدف ريزد گهر، و ز پسته مغز آيد بروناز صدف ريزد گهر، و ز پسته مغز آيد بروناز صدف ريزد گهر، و ز پسته مغز آيد بروناز صدف ريزد گهر، و ز پسته مغز آيد برون

         باِغ ناز باِغ ناز باِغ ناز باِغ ناز نوبهاِر نوبهاِر نوبهاِر نوبهاِر،،،، عشرت عشرت عشرت عشرتاي طراوت گاِهاي طراوت گاِهاي طراوت گاِهاي طراوت گاِه
        بيش ازين نتوان به ابروِي تغافل ساختنبيش ازين نتوان به ابروِي تغافل ساختنبيش ازين نتوان به ابروِي تغافل ساختنبيش ازين نتوان به ابروِي تغافل ساختن
        ما سيه بختان به نوميدي مهيا كرده ايمما سيه بختان به نوميدي مهيا كرده ايمما سيه بختان به نوميدي مهيا كرده ايمما سيه بختان به نوميدي مهيا كرده ايم
        ٢٧٢٧٢٧٢٧بستر و بالين من عمريست قطِع راحت استبستر و بالين من عمريست قطِع راحت استبستر و بالين من عمريست قطِع راحت استبستر و بالين من عمريست قطِع راحت است

         اي برق تازان ِهمـّتي اي برق تازان ِهمـّتي اي برق تازان ِهمـّتي اي برق تازان ِهمـّتينارسا افتاده ايم،نارسا افتاده ايم،نارسا افتاده ايم،نارسا افتاده ايم،
        عالمي در حسرِت وضِع عبارت مرده استعالمي در حسرِت وضِع عبارت مرده استعالمي در حسرِت وضِع عبارت مرده استعالمي در حسرِت وضِع عبارت مرده است

 

         گرِد نمكداِن شما گرِد نمكداِن شما گرِد نمكداِن شما گرِد نمكداِن شما،،،،جنونجنونجنونجنون شوِر صد صحراشوِر صد صحراشوِر صد صحراشوِر صد صحرا 
        در تماشاي رِم وحشي غزاالِن شمادر تماشاي رِم وحشي غزاالِن شمادر تماشاي رِم وحشي غزاالِن شمادر تماشاي رِم وحشي غزاالِن شما
        مفِت جاِم ما كه ميگردد به دوراِن شمامفِت جاِم ما كه ميگردد به دوراِن شمامفِت جاِم ما كه ميگردد به دوراِن شمامفِت جاِم ما كه ميگردد به دوراِن شما
        چون شود گرِم تكلّم لعِل خندان شماچون شود گرِم تكلّم لعِل خندان شماچون شود گرِم تكلّم لعِل خندان شماچون شود گرِم تكلّم لعِل خندان شما
        باد چشِم ما سفاِل جوِش ريحاِن شماباد چشِم ما سفاِل جوِش ريحاِن شماباد چشِم ما سفاِل جوِش ريحاِن شماباد چشِم ما سفاِل جوِش ريحاِن شما

        نسياِن شمانسياِن شمانسياِن شمانسياِن شماشيشة دل خاك شد در طاِق شيشة دل خاك شد در طاِق شيشة دل خاك شد در طاِق شيشة دل خاك شد در طاِق 
        يك چراغان داِغ دل دور از شبستاِن شمايك چراغان داِغ دل دور از شبستاِن شمايك چراغان داِغ دل دور از شبستاِن شمايك چراغان داِغ دل دور از شبستاِن شما
        بر دِم شمشير زد خوابم، ز مژگان شمابر دِم شمشير زد خوابم، ز مژگان شمابر دِم شمشير زد خوابم، ز مژگان شمابر دِم شمشير زد خوابم، ز مژگان شما
        تا غباِر ما زند دستي به داماِن شماتا غباِر ما زند دستي به داماِن شماتا غباِر ما زند دستي به داماِن شماتا غباِر ما زند دستي به داماِن شما
        معنِي ما كيست تا فهمد ز ديواِن شمامعنِي ما كيست تا فهمد ز ديواِن شمامعنِي ما كيست تا فهمد ز ديواِن شمامعنِي ما كيست تا فهمد ز ديواِن شما

 

        از غباِر هر دو عالم پاك بيرون جسته استاز غباِر هر دو عالم پاك بيرون جسته استاز غباِر هر دو عالم پاك بيرون جسته استاز غباِر هر دو عالم پاك بيرون جسته است
ِن شما را ه وي ان ني خـ عـ ، ي ره دِل آوا ي ِن شماب را ه وي ان ني خـ عـ ، ي ره دِل آوا ي ِن شماب را ه وي ان ني خـ عـ ، ي ره دِل آوا ي ِن شماب را ه وي ان ني خـ عـ ، ي ره دِل آوا ي  ب

        ، به ديده بيا، به ديده بيا، به ديده بيا، به ديده بيااي گداِز دل، نفسي اشك شواي گداِز دل، نفسي اشك شواي گداِز دل، نفسي اشك شواي گداِز دل، نفسي اشك شو
        فيِض نشـّه هاي رسا، مفِت تست در همه جافيِض نشـّه هاي رسا، مفِت تست در همه جافيِض نشـّه هاي رسا، مفِت تست در همه جافيِض نشـّه هاي رسا، مفِت تست در همه جا

         فرصِت شگفتگيت فرصِت شگفتگيت فرصِت شگفتگيت فرصِت شگفتگيت،،،،نيست در بهاِر جهاننيست در بهاِر جهاننيست در بهاِر جهاننيست در بهاِر جهان
         و فر، چيست انتخاِب ِدگر و فر، چيست انتخاِب ِدگر و فر، چيست انتخاِب ِدگر و فر، چيست انتخاِب ِدگرجز تجرّد از كرجز تجرّد از كرجز تجرّد از كرجز تجرّد از كر

        از سروِش عالِم جان اين نداست بال افشاناز سروِش عالِم جان اين نداست بال افشاناز سروِش عالِم جان اين نداست بال افشاناز سروِش عالِم جان اين نداست بال افشان
باِغ عشق تا هباِغ عشق تا هباِغ عشق تا هباِغ عشق تا هوووست، نيست جز همين قفستست، نيست جز همين قفستست، نيست جز همين قفستست، نيست جز همين قفستو        

        تا نرفته ام ز نظر، شاِم من رسان به سحرتا نرفته ام ز نظر، شاِم من رسان به سحرتا نرفته ام ز نظر، شاِم من رسان به سحرتا نرفته ام ز نظر، شاِم من رسان به سحر
         ادب، تا نچيند از تو تعب ادب، تا نچيند از تو تعب ادب، تا نچيند از تو تعب ادب، تا نچيند از تو تعبهِهِهِِهااااشمِع بزمگشمِع بزمگشمِع بزمگشمِع بزمگ

        يار مي رود ز نظر، يك قدم دويده بيايار مي رود ز نظر، يك قدم دويده بيايار مي رود ز نظر، يك قدم دويده بيايار مي رود ز نظر، يك قدم دويده بيا 
        جاِم ظرِف هوش نه اي، چون مِي رسيده بياجاِم ظرِف هوش نه اي، چون مِي رسيده بياجاِم ظرِف هوش نه اي، چون مِي رسيده بياجاِم ظرِف هوش نه اي، چون مِي رسيده بيا

        ز مرغزاِر عدم چون سحر دميده بياز مرغزاِر عدم چون سحر دميده بياز مرغزاِر عدم چون سحر دميده بياز مرغزاِر عدم چون سحر دميده بياهم هم هم هم 
        فرد مي روي ز نظر، گو همه قصيده بيافرد مي روي ز نظر، گو همه قصيده بيافرد مي روي ز نظر، گو همه قصيده بيافرد مي روي ز نظر، گو همه قصيده بيا

        از همه رميده بيااز همه رميده بيااز همه رميده بيااز همه رميده بيا! ! ! ! كاي نواي محفِل اُنسكاي نواي محفِل اُنسكاي نواي محفِل اُنسكاي نواي محفِل اُنس
        يك دو روز از نفست مهلت است، ديده بيايك دو روز از نفست مهلت است، ديده بيايك دو روز از نفست مهلت است، ديده بيايك دو روز از نفست مهلت است، ديده بيا
        شمِع انتظاِر تو ام، صبِح نا دميده بياشمِع انتظاِر تو ام، صبِح نا دميده بياشمِع انتظاِر تو ام، صبِح نا دميده بياشمِع انتظاِر تو ام، صبِح نا دميده بيا
        همِعناِن ضبِط نفس لختي آرميده بياهمِعناِن ضبِط نفس لختي آرميده بياهمِعناِن ضبِط نفس لختي آرميده بياهمِعناِن ضبِط نفس لختي آرميده بيا

                                                 
ولي . رف زده اند، از قبيل وحدت منافع و ايده آل و زبان و خون و غيره و غيره آري در بارة روابط ملل و اقوام و جمعيت ها بسيار ح ٢٦

الفت کلمه اي است که مفاهيم محبـّت، . هرکدام اين ها اگر تأثيري داشته باشد، ازين نقطه است که موجب و مورث انس و الفت مي شود
ي الفت ميتواند موضوعات متفرقه را جمع کند و آن ها را به حيث انس و همآهنگي و همنوائي را که متضمن نظم نيز هست، در بردارد و حت

اين هم از تجدد فکر بيدل است که درين موضوع هاي . ارسطو نيز محبـّت را سرحلقة فضايل اجتماعي قرار داده است. کتاب تأليف نمايد
  . چاپ کابل /۳۴۲ه صفح/ عالمه سلجوقي/ نقد بيدل. /اجتماعي، به اين شکل اولين شاعر است که حرف ميزند

  ) ز مژگان شماخونم بر دم شمشير زد - عمريست قطع راحت استمابستر بالين /: (١٣٠٣ ديوان الهور ٢٧
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        سقِف كلبة فُقَرا، نيست سيرگاِه هواسقِف كلبة فُقَرا، نيست سيرگاِه هواسقِف كلبة فُقَرا، نيست سيرگاِه هواسقِف كلبة فُقَرا، نيست سيرگاِه هوا
        بي ادب نـبرد كسي ره به بارگاِه وفابي ادب نـبرد كسي ره به بارگاِه وفابي ادب نـبرد كسي ره به بارگاِه وفابي ادب نـبرد كسي ره به بارگاِه وفا
        تيِغ غيرت از همه سو، بر غرور كرده غلوتيِغ غيرت از همه سو، بر غرور كرده غلوتيِغ غيرت از همه سو، بر غرور كرده غلوتيِغ غيرت از همه سو، بر غرور كرده غلو
        از زيان و سوِد نفس، وحشت است حاصل و بساز زيان و سوِد نفس، وحشت است حاصل و بساز زيان و سوِد نفس، وحشت است حاصل و بساز زيان و سوِد نفس، وحشت است حاصل و بس

 

        ٢٨٢٨٢٨٢٨ اندكي خميده بيا اندكي خميده بيا اندكي خميده بيا اندكي خميده بيا،،،،سر به سنگ تا نخوردسر به سنگ تا نخوردسر به سنگ تا نخوردسر به سنگ تا نخورد
        دم به خاك شكن، يا عنان كشيده بيادم به خاك شكن، يا عنان كشيده بيادم به خاك شكن، يا عنان كشيده بيادم به خاك شكن، يا عنان كشيده بيايا قيا قيا قيا ق

        عافيت اگر طلبي، با سِر بريده بياعافيت اگر طلبي، با سِر بريده بياعافيت اگر طلبي، با سِر بريده بياعافيت اگر طلبي، با سِر بريده بيا
        جنس اين دكاِن هوس دامنست، چيده بياجنس اين دكاِن هوس دامنست، چيده بياجنس اين دكاِن هوس دامنست، چيده بياجنس اين دكاِن هوس دامنست، چيده بيا

 

        بيدل از جهاِن سخن، بر فنوِن وهم متنبيدل از جهاِن سخن، بر فنوِن وهم متنبيدل از جهاِن سخن، بر فنوِن وهم متنبيدل از جهاِن سخن، بر فنوِن وهم متن
        حرِف ناشنيده بياحرِف ناشنيده بياحرِف ناشنيده بياحرِف ناشنيده بيا" " " " تو و منتو و منتو و منتو و من" " " " رو از آن سوِي رو از آن سوِي رو از آن سوِي رو از آن سوِي 
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ولي تواضع . اخالق تا به دين پيوندي نداشت، پهلوي اجتماعي آن قدري ضعيف بود و از اين رو تواضع در اخالق ارسطو مقامي نداشت  ٢٨

امـّا اگر تواضع به صورت مصنوعي و ريائي باشد و شخص . ي از بهترين حلقه هاي وصل مجتمع استبه حيث يک ملکه و يک سجيه، يک
تواضع اين است که انسان خودرا به . متواضع برخالف عقيدة خود سياستاً فروتني کند، اينطور تواضع فضيلتي نيست، بلکه رذيلتي است

اگر او عالم و يا . ي به خود سراغ دارد بايد آنرا موهبت خدا و مال جامعه بشماردعينک بزرگ بين نبيند و باز هم اگر امتيازي ماده و معن
حيني که دهقان و کفش دوز و کاله دوز و جاروب کش با اينکه . فيلسوف و يا هم سياسي و نابغه است و بايد آنرا در کار جامعه کند

به جامعة خود تقديم مي کنند، او که خودرا عالم و ممتاز ميداند اشخاص عادي هستند، وظيفة خود را به کمال اخالص و بدون خودنمائي 
چرا خودنمائي و خودفروشي کند و چرا فرشتة علم را به ديو غرور و استکبار بسپارد؟ مخصوصاً اگر صوفي نيز باشد که بايد به رعايت 

  طبع کابل/ ۳۴۷ص / نقد بيدل/ مه سلجوقيعال. /عالم وحدحت و  هم کثرت، روح مساوات و وهم خود شناسي را هميشه به کار بندد


