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  زبانِ دل
  چشـــمی کـه  به ديـــــدارِ  تــو  بــينا شده باشد

  صـــد مـعـجـزه بـهـــــتر ز مسيحــــا شده باشد

  گــه طعنه بــه مجنون دهــــد ، و گاه به فرهاد

  هـــــرکس بــــه رِه عشقِ  تـو  رسوا شده باشد

  شــــيرين شـــود افسرده و، لــيال به تب و تاب

  گـــــر وعـــــدۀ ديــــــدارِ  تـو ، مارا شده باشد

  ـبر و معشوقِ  جهانستيوسف کــــه خودش دل

  تـــرسم کــــه تــــرا  ديـــــده  زليخـا شده باشد

  تــــا مــــژدۀ وصل ، از لبِ  خندانِ  تو صادر

  يک لحظــــه  ،  دوصد محـشر برپا شده باشد

  هــــر عاشقِ  شــايسته و وارسـته شب و روز

  در دشت و دمــن  ،  والــِـــه و شـيدا شده باشد

  يــــرِ  نگاهی  کـه  فـرستی به سراغمهـــر تـ

  زخــــمِ  جگـــــــر و ،  ســـينه مداوا شده باشد

  پــــــروانــــه بســـوزد ز وفا بال و پرِ  خويش

  شــــمعی  اگـــــرش  ، انـجـمـــن آرا شده باشد

   جنون استهـر شانـه به سر زلفِ  تو، بيتابِ 

  گـــــر حلـــــقۀ گيســوت  ،  چـلـيـپــا شده باشد

  ايـــن رسمِ  وفـا هست ،  بـه قــولِ  همه خوبان

  هــــر روز اگــــــر وعـــده بـه فـردا شده باشد
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  دل آب و جگر خون و روان اشک چو سيماب

  تــــا غـــنـچــــۀ تــدبـيـــر ، شگـــوفا شده باشد

  ــــر و هر ميوۀ شيرينقــــند و عســـل و شـکـّ

  کـَی بی لبِ  لعــــــلِ  تــــو ، مـــرّبـا شده باشد

  عــــاشـــق بــه زبـــــانِ  دلِ  معــشوق ، بـداند

  بی آنکـــــه لـــبش  ،  بــر سـخنی وا شده باشد

  گــــر مــــرغِ  دلی  ،  عـزمِ  پريدن به هوايت

  شده باشدصـد دام  ،  ز يک عشــوه ، هــويـدا 

  در قــــافِ  وفـا می نـَـپـَـَرد ، مرغکِ  وحشی

  جــــز شــــاهين و عــقاب  ، که عنقا شده باشد

  بــر دست ، چليپا و به لب  ، ران و شالم است

  هــــندو و يهـــودی کــه  ،  نـــصارا شده باشد

  ســــنگِ  دلِ  جــــانـــانــــه شکســتم به محبت

  ا  ،  ســجــده کفِ  پا شده باشداز بس  ز وفــــ

  الـقصه چـه سان فـــاش کنم ، رازِ  دلِ  خويش

  بــــر منبر و محــــراب  ،  ِکه بــاال شده باشد

  در مــــذهبِ  عـــشاق ، نه طاعت ، نه عبادت

  نــه صــوم و ،  صـالتی کــه مـعــما شده باشد

  هوسِ  گــرمی ِ   لب دارد و آغوش» نعمت« 

  ـــاش کــــــه آن لحـــظـه مهـــيا شده باشدای ک

 

 

 


